
 

 

 

João Pedro Ferreira Foletto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNALISMO IMERSIVO AMBIENTAL:  

ESTUDO DE VÍDEOS EM 360° DO NATIONAL GEOGRAPHIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria/RS 

2019 



 
 

 

João Pedro Ferreira Foletto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNALISMO IMERSIVO AMBIENTAL:  

ESTUDO DE VÍDEOS EM 360° DO NATIONAL GEOGRAPHIC 

 

 

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação apresentado ao 

curso de Jornalismo, Área de Ciências Sociais, da 

Universidade Franciscana, como requisito parcial 

para obtenção do grau de Jornalista – Bacharel 

em Comunicação Social Jornalismo. 

 

 

 

Orientador: Maurício Dias 

 

 

 

 

Santa Maria/RS 

2019 

 



 
 

 

João Pedro Ferreira Foletto 

 

 

 

 

 

JORNALISMO IMERSIVO AMBIENTAL:  

ESTUDO DE VÍDEOS EM 360° DO NATIONAL GEOGRAPHIC 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação (TFG) apresentado ao Curso de Jornalismo – Área de Artes, 

Letras e Comunicação, do Centro Universitário Franciscano, como requisito parcial para a 

obtenção do grau de – Bacharel em Jornalismo.  

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Prof. Ms. Maurício Dias Souza – Orientador (UFN) 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Profª. Dra. Carla Doyle Simone Torres (UFN) 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Prof. Ms. Iuri Lammel Marques (UFN) 

 

 

 

 

 

Aprovado em ____ de _____ de 2019 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A única coisa que temos e que mais ninguém 
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RESUMO 

 

Este trabalho se propõe a compreender a imersão nos vídeos em 360° do National Geographic. 

O problema que norteia esta pesquisa é: como o National Geographic utiliza a imersão para 

apresentar jornalismo ambiental nos vídeos em 360°? Para responder tal pergunta, foi realizada 

uma análise sobre as funções de jornalismo ambiental presentes nas narrativas em 360°; uma 

observação, feita a partir de categorias específicas, sobre a imersão proporcionada pelos vídeos; 

e um levantamento sobre a participação dos vídeos na plataforma do YouTube. Por conta disso, 

trabalhamos as concepções de interação, interatividade, (LEMOS, 1997), virtual (LÉVY, 

2003), simulação (MURRAY, 2003), realidade virtual (TORI, KIRNER e SISCOUTO, 2006), 

jornalismo e imersão (DE LA PEÑA, 2015), comunicação e jornalismo ambiental (LIMA et 

al., 2015; BUENO, 2007). Metodologicamente, o procedimento utilizado foi o estudo de caso 

qualitativo, com a técnica de pesquisa exploratória-descritiva e a observação sistemática. A 

partir da análise dos dados, foi possível perceber que há muito a ser pensado e explorado sobre 

a experiência de conteúdos imersivos em realidade virtual no jornalismo, em especial, o 

ambiental. Também é notado que, apesar dos vídeos, em sua maioria, terem marcações 

positivas a respeito de seu consumo, grande parte dos usuários não tem acesso aos gadgets de 

realidade virtual. 

 

Palavras-chaves: jornalismo imersivo; jornalismo ambiental; National Geographic; 

vídeos em 360°; realidade virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

This research includes understanding of National Geographic's 360° video immersion. The 

problem is: How does National Geographic use immersion to present environmental journalism 

in 360° videos? To answer this question, we made an analysis to performed on the 

environmental journalism functions present in the 360° narratives; we done a remark, made 

from specific categories, about the immersion provided by videos; and we observated internet 

users' participation and their respect for videos on the YouTube platform. We worked with 

concepts of interaction, interactivity (LEMOS, 1997), virtual (LÉVY, 2003), simulation 

(MURRAY, 2003), virtual reality (TORI, KIRNER and SISCOUTO, 2006) journalism and 

immersion (DE LA PEÑA, 2015), environmental communication and environmental 

journalism (LIMA et al., 2015; BUENO, 2007). Methodologically we used a qualitative case 

study with an exploratory-descriptive research technique and a systematic observation. From 

the data analysis, it was possible to realize that there is much to be thought and explored about 

the experience of immersive content in virtual reality at environmental journalism. It is also 

noted that although most videos have YouTube positive markings and respect for their 

consumption, most users who do not have access to virtual reality gadgets. 

 

 

Key words: immersive journalism; environmental journalism; National Geographic; 

360° videos; virtual reality. 
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INTRODUÇÃO 

Os avanços tecnológicos dos dispositivos móveis e gadgets1 mudaram a relação com as 

mídias. Hoje, vive-se a era pós-computador, na qual o smartphone se destaca por permitir ao 

usuário produzir e consumir conteúdo de forma ubíqua, ou seja, em qualquer lugar e a qualquer 

hora.  

Segundo a pesquisa We Are Social 20192, da Hootsuite, o número de pessoas em todo 

o mundo que usa telefone celular aumentou em 100 milhões, atingindo mais de 5,1 bilhões de 

usuários em janeiro de 2019. Esse número eleva a porcentagem de uso das plataformas móveis 

para 67% - o equivalente a mais de dois terços da população global. Já em relação ao uso de 

dispositivos móveis no Brasil, 89% dos brasileiros utilizam algum tipo de celular, sendo 67% 

smartphones. 

Em consequência desse consumo voltado a dispositivos móveis, o jornalismo atua na 

produção de conteúdos que possibilitam não apenas ler/ouvir/assistir uma notícia, mas 

vivenciá-la por meio de experiências imersivas. The Washington Post3, El País4, BBC5, CNN6 

e The New York Times7 são algumas das empresas que investem em modelos de narrativas 

imersivas. A tendência deste novo formato digital é estabelecer maior participação com o 

usuário e incentivar o seu interesse pela notícia. Porém, requer um grande investimento 

financeiro dos veículos de comunicação, os quais possuem profissionais com uma rotina 

agitada de trabalho, sem tempo para dedicar-se na criação de novos conteúdos. 

A National Geographic8, revista com atuação em mídias impressas e digitais, acredita 

que, se as pessoas realmente entenderem o mundo natural e seus povos, elas irão valorizar e 

proteger o planeta e as diversas culturas que chamam de lar (NATIONAL GEOGRAPHIC, 

ONLINE). A utilização do jornalismo imersivo, nesse contexto de temática ambiental, pode 

ser uma maneira de apresentar vídeos em 360° com o intuito de envolver as pessoas na notícia 

apresentada. 

Dessa forma, o presente Trabalho Final de Graduação (TFG) faz um estudo sobre 

vídeos em 360° do National Geographic, propondo-se a analisar a imersão e a temática usada 

                                                
1 Gíria tecnológica usada para designar dispositivos eletrônicos portáteis. 
2 O relatório de 2019 traz dados do ano anterior, 2018. 
3 https://www.washingtonpost.com/ 
4 https://brasil.elpais.com/ 
5 https://www.bbc.com/ 
6 https://edition.cnn.com/ 
7 https://www.nytimes.com/ 
8 https://www.nationalgeographic.com/ 
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nos vídeos. O problema de pesquisa é: como o National Geographic utiliza a imersão para 

apresentar jornalismo ambiental nos vídeos em 360°?  

O problema levou à elaboração do seguinte objetivo geral: compreender como o 

National Geographic se apropria da imersão e das funções de jornalismo ambiental para 

apresentar vídeos em 360°. Para alcançar este propósito, foi necessário atender aos seguintes 

objetivos específicos: 

a) analisar as funções de jornalismo ambiental presentes nos vídeos em 360°; 

b) observar de forma sistemática a imersão nos vídeos em 360° a partir de categorias 

específicas; 

c) realizar levantamento sobre a participação dos vídeos na plataforma do YouTube. 

 

Justificamos a escolha da National Geographic por ser uma empresa conceituada do 

ponto de vista midiático, e acreditamos que seus vídeos em 360°, no YouTube, são uma 

inovação por explorar novos formatos jornalísticos. No referencial pesquisado, não foi 

encontrado nenhum trabalho referente a este mesmo objeto de estudo, e isso também justifica 

um dos motivos para a realização deste Trabalho Final de Graduação. 

O estado da arte buscou trabalhos nos três anos anteriores, encontrados no site do 

Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom). As palavras-chave usadas para 

o levantamento foram: jornalismo imersivo, vídeos em 360°, convergência e realidade virtual 

no jornalismo. Somente cinco deles tiveram seu conteúdo detalhado por terem mais semelhança 

com nossa proposta. 

Comber, Pereira e Silva (2017) examinam narrativas de realidade virtual nos vídeos em 

360º no New York Times e no El País. O trabalho investiga o grau de imersão e os recursos 

utilizados no jornalismo. A metodologia utilizou a observação da narrativa de realidade virtual 

para coleta de dados em multiplataformas. Os resultados apontam para novas estruturas 

narrativas. Também consideram a disponibilidade para multiplataformas uma estratégia, além 

de possibilitar maior grau de imersão para os dispositivos móveis.  

Vieira, Marx e Silva (2017) analisam como o jornalismo digital utiliza a realidade 

virtual para criar narrativas digitais. O objetivo foi observar experiências nos vídeos em 360º 

na CNN e no G1. Busca entender narrativas, grau de imersão e mobilidade. Os resultados 

identificam experiências em realidade virtual produzidas com pouca frequência, enquanto a 

CNN traz produções semanais que exploram o ambiente móvel de uma forma convergente e 

estratégica. 
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Carvalho, Mesquita e Costa (2017) apresentam estudo de caso de duas séries de vídeos 

em 360º no New York Times. O ensaio aborda características imersivas, vídeos no 

webjornalismo e vídeos em 360°. Apesar do conteúdo das séries não ser factual, conta com 

critérios jornalísticos importantes que levam o leitor a imergir na história contada, vivendo 

experiências que os vídeos em 360° transmitem. 

Com o objetivo de compreender a percepção dos sentidos de experiência com a 

realidade virtual, Mallmann, Lima e Puhl (2017) sondam participantes sobre os graus de 

imersão e informação adquirida em dispositivos com diferentes telas. O resultado mostra que 

o uso da realidade virtual fortalece a imersão, mas apresenta interferências do dispositivo, que 

afeta no grau de informação. 

Costa (2017) analisa o documentário Rio de Lama (2016), de Tadeu Jungle. Na 

produção, foram utilizadas câmeras 360º para apresentar o que restou do distrito de Mariana 

após o rompimento da barragem, que era controlada pela mineradora brasileira Samarco. O 

trabalho estuda o jornalismo imersivo, a realidade virtual e os graus de imersão. O estudo 

analítico-descritivo apresenta dados quali-quantitativos. O resultado revela que a realidade 

virtual, no jornalismo, ainda está em experimentações, e a imersão espacial é a principal 

propriedade da realidade virtual que o jornalismo imersivo explora de forma correta. 

Depois de realizados o estado da arte e o estudo exploratório do objeto empírico, foi 

definida a metodologia de estudo de caso. Como métodos e técnicas, aplica-se uma observação 

sistemática do corpus. Para auxiliar na pesquisa, optou-se pela técnica do questionário, com 

questões abertas e fechadas.  

O trabalho foi dividido em três capítulos. No capítulo 1, apresentamos concepções 

relacionadas às mídias digitais, como interação, interatividade, interface, simulação, realidade 

virtual, realidade aumentada, realidade mista e imersão. No capítulo, explicamos as gerações 

do jornalismo digital e suas sete características. Também abordamos noções de jornalismo 

imersivo, com a utilização de vídeos em 360°, e entramos no conceito de jornalismo 

especializado e ambiental. No capítulo 3, explicamos os procedimentos metodológicos 

empregados no presente estudo de caso. Por fim, apresentamos os dados da análise e as 

considerações finais. 
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1. DA INTERAÇÃO À IMERSÃO 

Este capítulo aborda concepções relacionadas às mídias digitais, como interação, 

interatividade, interface, virtual, virtualização e simulação a partir de Lemos (1997), Primo e 

Cassol (1999), Lévy (2003) e Murray (2003); realidade virtual, realidade aumentada, realidade 

mista e imersão  com  Tori e  Kirner (2006) e Santaella (2004). Com base no entendimento 

deste capítulo, será possível compreender os conceitos por trás da análise do objeto de estudo.  

 

1.1. Interação: interatividade e interface 

Interação é um sistema cujo funcionamento permite ao usuário algum nível de 

participação. O touchscreen, sistema interativo de informação, é um exemplo disso. As 

palavras interativo e interatividade, conforme Primo e Cassol (1999), são utilizadas para títulos 

de sites com apelo de mercado ou algum diferencial de produto, o que mostra a banalização 

dos termos. Há diversas definições conforme o ponto de vista. 

Para explicar sobre a experiência, interação e interface do usuário com objetos técnicos, 

Rogers, Sharp e Preece (2013) propõem um modelo conceitual baseado em atividades que se 

resumem em quatro tipos de interação: instrução, conversação, manipulação e exploração. 

A instrução, segundo os autores, ocorre quando o usuário emite funções a um sistema 

e diz o que ele deve fazer, por exemplo, salvar e imprimir um arquivo, contar quantos caracteres 

existem no documento de texto e verificar a sua ortografia. Também podem ser encontradas 

em caixas eletrônicos e máquinas de refrigerante que têm o objetivo de oferecer a interação por 

meio de diversas ações repetitivas, executadas em múltiplos objetos virtuais no display. 

A conversação, diálogo entre o usuário e o sistema, necessita que o indivíduo fale ou 

escreva por meio de uma interface, para então, o sistema responder via voz ou texto. A exemplo 

disso, temos a Google Assistente, uma assistente pessoal virtual desenvolvida pela empresa 

para realizar tarefas do dia-a-dia, como ligar para pessoas, mandar mensagens, pesquisar no 

buscador, tudo por meio da utilização da voz como interface. A empresa Apple também possui 

uma tecnologia equivalente chamada Siri. 

Manipulação ocorre quando o usuário interage diretamente sobre os objetos de um 

espaço virtual ou físico. Por exemplo, “objetos digitais podem ser manipulados: podemos 

movê-los, selecioná-los, abri-los, fechá-los” (ROGERS, SHARP e PREECE, 2013, p.51). O 

Kinect9, sensor capaz de captar movimentos do corpo humano posicionado em sua frente, é 

                                                
9 Dispositivo utilizado junto do xbox. 
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uma ferramenta de manipulação, que torna possível controlar os movimentos de um avatar na 

tela. 

Exploração é um modo de interação onde os usuários navegam em espaços físicos ou 

ambientes virtuais, como mundos em três dimensões (3D) e sistemas de realidade aumentada 

e virtual. A ideia, na perspectiva dos autores, é fazer as pessoas aprenderem a como interagir e 

explorar diversos ambientes. A exemplo disso temos o jogo Second Life, que é um “simulador 

da vida real”, onde é possível explorar livremente uma cidade com objetos que simulam os da 

vida real. 

Segundo Rogers, Sharp e Preece (2013), outro exemplo de exploração são os guias 

virtuais, tecnologia relacionada à detecção e à localização do indivíduo com seu smartphone. 

Desta forma, quando o usuário passeia pela cidade, acompanhado de seu dispositivo, diversas 

notificações surgem para mostrá-lo os nomes dos lugares que estão próximos, como 

restaurantes, bares e cafeterias. 

A interatividade é importante para o estudo da comunicação mediada por computador. 

Segundo Lemos (1997), o conceito é um caso específico de interação: condição usada para 

qualificar qualquer coisa que permita ao indivíduo participar. Assim, a interatividade não 

ocorre apenas de indivíduo para indivíduo, ela pode, também, ocorrer de homem para máquina, 

por meio de algum tipo de interface, resultando a interatividade em três níveis: social, técnico 

analógico-mecânico e técnico eletrônico-digital.  

Para explicar de forma ampla sua concepção de interatividade, Lemos (1997) dá o 

exemplo do trânsito, em que a interação técnico analógico-mecânico está relacionada ao 

homem que dirige seu carro por meio de comandos (direção, pedais câmbio). A relação do 

homem com os outros motoristas é a interação social (comunicação que pode ser feita com o 

uso da voz, buzina e luzes do carro). Portanto, o homem, ao dirigir seu carro, utiliza dois tipos 

de interação: técnica e social.  

Já a interatividade eletrônico-digital corresponde a um diferente tipo de interação, 

proporcionada pelas mídias digitais10. Para compreender esta forma de interatividade, é preciso 

entender primeiro o que é uma mídia digital.  

Lemos (1997) ressalta que a mídia tradicional (jornal, revista, rádio, televisão) dá ao 

público uma pré-escolha de transmissão de informações, ou seja, não dá uma opção completa 

ao público consumir o que deseja. Já as tecnologias digitais trazem novas formas de circulação 

                                                
10 Neste trabalho, adotaremos a expressão mídias digitais por acreditamos que explica melhor o conjunto de 

plataformas que utiliza a tecnologia digital, sem destacar a questão temporal ou a contraposição com as chamadas 

velhas mídias. 
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de informações, sendo elas descentralizadas e universais, possibilitando ao indivíduo participar 

da produção e circulação do conteúdo. Toda essa mudança que as mídias digitais 

proporcionaram é chamada de eletrônico-digital, diferente da mídia tradicional, que é 

caracterizada pela interação analógica.  

O autor propõe que a comunicação das mídias digitais é individualizada, 

personalizada, bidirecional e em tempo real. Assim, cada atributo da comunicação digital pode 

ser brevemente entendido da seguinte forma: 

- Individualizada: o consumo de informação e comunicação se dá de forma diferente 

para cada pessoa; 

- Personalizada: as escolhas feitas pelo usuário na navegação alteram a maneira de 

acessar o conteúdo; 

- Bidirecional: ocorre nos dois sentidos, ou seja, cada usuário emite e recebe 

informações ao mesmo tempo, como na comunicação telefônica; 

- Tempo real: instantâneo, sem que o usuário perceba o momento de processamento.     

Com a finalidade de ampliar a noção do ambiente das mídias digitais, onde ocorre a 

interação, recorre-se a Janet Murray (2003). A autora explica que este ambiente se caracteriza 

por quatro propriedades, sendo elas: procedimentais, participativas, espaciais e enciclopédicas. 

A procedimental é a capacidade de executar uma série de regras, ou seja, é preciso planejar 

todas as possibilidades de navegação, para que não ocorra nenhum erro. A participação está 

ligada na ação e reação de um jogo, de modo que o usuário possa interagir de acordo com as 

informações disponibilizadas. A espacial representa espaços digitais navegáveis em que o 

usuário pode mover-se, seja por meio de videogames ou hiperlinks. As enciclopédicas 

representam que o virtual é o meio com maior capacidade de armazenamento inventado, 

podendo produzir diversos tipos de conteúdo, tornando-se quase impossível explorar tudo. 

A tecnologia digital possibilita ao usuário interagir não apenas com o objeto, mas com 

o conteúdo e com outros interagentes. Mas, para o indivíduo compreender essa interação, é 

necessária uma zona de contato, chamada de interface. Atualmente, os computadores e 

smartphones proporcionam inúmeros tipos de interatividade, que um computador ou celular de 

20 anos atrás não oferecia. Conforme as interfaces gráficas evoluem, o diálogo entre homem e 

máquina se torna mais fácil. A interface é capaz de facilitar a interatividade, pois é nela que 

ocorre a troca de informações, que são realizadas entre forma física e o virtual. 
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Lemos (1997) destaca que a criação do mouse facilitou o uso da interface gráfica. 

Hoje, a evolução das interfaces móveis levou à invenção da tela sensível ao toque 

(touchscreen). E isso mostra que “o celular evoluiu da simples recepção de chamadas até o 

aparelho multifuncional, constantemente conectado e com um caráter pessoal e informativo” 

(MELLO et al., 2015, p.85). Desta forma, o smartphone, a partir da convergência de funções e 

do avanço tecnológico, tornou-se uma ferramenta de extrema importância para a vida pessoal 

e profissional do usuário, permitindo interação a qualquer local que tenha acesso a dados 

móveis. 

Com o passar dos anos, os dispositivos móveis tendem a agregar mais funções 

relacionadas à melhoria da qualidade técnica dos sensores. Já o contato físico com as diferentes 

interfaces poderá tornar-se menos perceptível e mais intuitivo. 

Os dispositivos móveis contemporâneos possuem diversas ferramentas, dentre elas, 

está presente uma ampla gama de sensores, que Newman (apud PALACIOS et al., 2015, p.22) 

destaca como potencialidades incorporadas à materialidade destas tecnologias de informação 

e comunicação. Alguns dos principais sensores para smartphones são: Acelerômetro, 

Giroscópio, Magnetômetro, Barômetro, Proximidade, Sensor de luz, Tela sensível ao toque, 

Sistema de Posicionamento Global (em inglês, Global Positioning System, GPS), WiFi, 

Bluetooth, Célula GSM/CDMA, Comunicação por Campo de Proximidade (em inglês, Near 

Field Communication, NFC), Câmera frontal e Câmera traseira. Incluímos a lista um 16º 

sensor, o leitor de impressões digitais. As funções dos 16 sensores são apresentadas na Tabela 

1. 

 

Tabela 1 - Tipos de sensores utilizados em dispositivos móveis. 

 

Sensores Funções 

Acelerômetro  Controla a detecção de movimento baseada em eixos e 

informa ao software do smartphone em qual direção o 

aparelho está apontando. 

Giroscópio Ajuda o acelerômetro a ‘entender’ de que forma o celular 

está sendo orientado (horizontal, vertical). Assim, é 
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possível perceber o posicionamento de acordo com a 

força da gravidade. 

Magnetômetro Aperfeiçoa os resultados do GPS por meio da captação do 

campo magnético, agindo como uma bússola, que detecta 

o polo norte magnético do planeta. É utilizado toda vez 

que o usuário abre um app de mapas com geolocalização. 

Barômetro Mede a pressão do ar e age em conjunto com o 

acelerômetro, podendo detectar subidas e descidas de 

altitude.  

Proximidade 

 

 

Mede a distância dos objetos por meio da emissão e 

reflexão de raios infravermelhos, por exemplo: quando o 

usuário coloca o dispositivo perto da boca/ouvido e o 

mesmo se apaga. 

Sensor de luz Mede a intensidade da luz do ambiente em que o usuário 

está, e, com isso, ajusta o brilho da tela de acordo com a 

iluminação externa. 

Tela sensível ao toque É um display eletrônico visual que pode detectar a 

presença e a localização de um toque dentro da área de 

exibição por meio de pressão. Essa tecnologia determina 

a interface dos smartphones da geração atual. 

Sistema de Posicionamento 

Global (GPS) 

Um dispositivo de GPS que se comunica com quatro ou 

mais satélites para determinar as coordenadas exatas da 

localização do usuário, pela triangulação. 

Wi-Fi Tecnologia de comunicação (sem cabos) que é 

transmitida por meio de frequências de rádio, com o 

objetivo de conectar o usuário à internet. Mas essa 

conexão só ocorre com o uso do roteador. 
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Bluetooth O Bluetooth possibilita a troca de dados entre dispositivos 

a curtas distâncias a partir de ondas de rádio. É utilizado 

para conexão com fones de ouvido, teclados, mouses e 

transferência de arquivos como músicas e imagens. 

Célula GSM/CDMA GSM e CDMA são tecnologias de acesso múltiplo, 

utilizadas para fazer chamadas de telefone múltiplas ou 

conexões de Internet em um canal de rádio. 

Comunicação por Campo de 

Proximidade (NFC) 

Tecnologia que permite a troca de informações sem fio e 

de forma segura entre dispositivos compatíveis que 

estejam próximos até 10 centímetros. É usado para 

pagamentos e para consulta de bilhete de transporte 

público. 

Câmera frontal A luz é captada pela lente e passa pelo obturador, 

projetando-se em um sensor digital. Utilizada, 

principalmente, para selfies. 

Câmera(s) traseira(s) A mesma função da frontal, mas, na maioria dos casos, 

com uma qualidade de megapixels superior. Os modelos 

atuais podem comportar até quatro câmeras. 

Leitor de impressões digitais Escaneia a impressão digital e a utiliza como uma senha 

para liberar o uso do dispositivo.  

Fonte:  produção do autor a partir dos sensores citados por Newman e dos sites Gizmodo11 e Oficina da Net12. 

 

Para uma melhor compreensão sobre as funcionalidades dos dispositivos móveis, 

vamos explicar o conceito de affordance (Figura 1). A noção de affordance começou a ser 

traçada pelo psicólogo James J. Gibson, que se refere ao termo como o potencial de um objeto, 

isto é, ser usado como foi projetado ou determinado para ser. Por exemplo: quando olhamos 

para uma cadeira, a única interação que parece possível é a de sentar nela. Essa pode não ser a 

única opção, mas é sua affordance mais forte. 

                                                
11 http://bit.ly/2kJlg1A 
12 http://bit.ly/2mryvEF 
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Figura 1 - Exemplo de affordance

 

Fonte: http://bit.ly/350QJOx 

 

Segundo Gibson apud Paiva (2009), o conceito de affordance (traduzido pela autora 

por 'propiciamentos') tem como referência a relação animal-natureza. A natureza manda uma 

mensagem para o animal. Assim, ele observa suas composições e, de maneira intuitiva, age 

conforme seu instinto, podendo nadar, caçar ou deitar. Já o homem, decodifica a mensagem, 

por meio de sua percepção e vivência, e pode ignorar ou alterar completamente o significado 

emitido pela natureza. 

Os sensores são funcionalidades que geram affordances nos dispositivos que as 

incorporam. Para uma melhor contextualização, Palacios et al. (2015) exemplifica quatro 

funcionalidades produtoras de affordances nos dispositivos móveis: tactilidade, nivelabilidade, 

opticabilidade e localibilidade. 

A Tactilidade é uma funcionalidade presente e direcionada aos dispositivos com 

touchscreen, como smartphones e tablets, nos quais o usuário, a partir do contato com a tela, 

controla objetos virtuais presentes nas interfaces. Com isso, um toque sobre a tela, por exemplo, 

pode servir para curtir uma foto no Instagram, enquanto um movimento de arrastamento, de 

forma horizontal, faz o usuário deslizar pelo feed de notícias. 

Nivelabilidade está relacionada ao acelerômetro (identifica níveis de posicionamento 

e de inclinação), sensor de posicionamento e movimentos gravitacionais. Um exemplo prático 

de nivelabilidade, na qual pode afetar a leitura de um texto, é o giro de tela, ferramenta que 

mexe com o movimento do aparelho, alterando entre as telas horizontais e verticais. Esse 



23 
 

 

mecanismo também é utilizado em narrativas de newsgame13, infografia interativa e jogos 

mobile. 

A opticabilidade refere-se às câmeras digitais, pois a aplicação deste sensor permite, 

por exemplo, o uso da realidade aumentada e leitura de QR Codes14. E isso possibilita ativar 

informações complementares na tela do aparelho. 

Localibilidade trata-se do GPS. Sua função está relacionada a uma das características 

do jornalismo digital, a personalização, que é feita a partir do recurso de geolocalização. Alguns 

sites jornalísticos utilizam esta ferramenta para exibir notícias diretamente associadas à região 

que o usuário está acessando. 

 

A inovação no jornalismo para dispositivos móveis suscita questões 

relacionadas às affordances como indutoras de novos processos de interação 

e sensorialidades para os conteúdos jornalísticos. Parte-se da premissa de que 
os produtos jornalísticos inovadores para tablets e smartphones revestem-se 

de novas propriedades na sua interface e em seu hardware que potencializam 

interações com especificidades que vão além das características da produção 

para a web ou para a mídia impressa estabelecendo, assim, novas semânticas. 

(PALACIOS et al., 2015, p.15). 

 

Um dos usos que o jornalismo faz de affordances para dispositivos móveis está 

relacionado a utilização de vídeos em 360°, para produzir reportagens imersivas das mais 

diversas especializações do jornalismo – como o tema deste trabalho, que, mais adiante, será 

problematizado.  

 

1.2. Virtual e virtualização 

Atualmente, vivemos em um mundo onde o virtual, ou simulação eletrônica, está 

bastante presente, e isso faz com que a noção de ciberespaço se confunda, refletindo sobre o 

que é real. Mas é preciso considerar que: 

O virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual. Contrariamente ao possível, 

estático e já constituído, o virtual é como o complexo problemático, o nó de 

tendências ou de forças que acompanha uma situação, um acontecimento, um 

objeto ou uma entidade qualquer, e que chama um processo de resolução: a 

atualização. Esse complexo problemático pertence à entidade considerada e 
constitui inclusive uma de suas dimensões maiores (LÉVY, 2003, p. 15). 

 

O virtual é o que acontece em potência, como uma capacidade de realização (hipótese 

ou expectativa). O autor expõe o exemplo da árvore, que está virtualmente presente na semente. 

Já a atualização é o processo sob o qual a solução de problemas evocados pelo virtual é 

                                                
13 Jogos baseados em notícias ou acontecimentos 
14 Código de barras bidimensional que pode ser escaneado usando a maioria dos smartphones atuais. 
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realizada, ou seja, o real seria da ordem do ‘tenho’, enquanto o virtual seria da ordem do ‘terás’. 

A própria experiência do cotidiano dos indivíduos pode comprovar que o virtual é um espaço 

real, pois está diretamente ligado às ações do dia-a-dia. O virtual não é apenas imaginário, pois 

produz efeitos na vida do indivíduo. 

Tudo em torno do ciberespaço15 está virtualizado, como os objetos virtuais, que, mesmo 

sendo totalmente diferentes dos objetos reais, não perdem sua importância. Por exemplo, em 

um jogo eletrônico online, os jogadores interagem com representações de pessoas e objetos, 

podendo, a partir da simulação, tocá-los, arrastá-los e movê-los da maneira que desejar. E isso 

faz os jogadores estarem presentes virtualmente em “um meio de interações sociais onde as 

relações se reconfiguram com um mínimo de inércia” (LÉVY, 2003, p. 21). 

Quando uma pessoa ou uma informação se virtualizam, elas se tornam não-presentes, 

isto é, separa-se do espaço físico ou geográfico e da temporalidade, sendo um ambiente livre 

de restrições, ou seja, incentivam e estimulam a imaginação do usuário. Desta forma, a 

virtualização quebra o sistema tradicional de transmissão de informações (como cartas 

enviadas por meio de um serviço postal) e cria um ritmo capaz de mudar a velocidade de emitir 

e receber conteúdo. 

A interface gráfica está ligada à virtualização, pois, quanto maior for o aprimoramento 

da interface em relação a acessibilidade, visualização e qualidade técnica, maior será a 

experiência com a virtualização. 

 

1.2.1. Simulação 

A palavra simulação significa ação ou efeito de fingir ou disfarçar. No ambiente virtual, 

entende-se, a partir de Lemos (1997) como um modelo informacional, que ‘transforma’, no 

ciberespaço, os objetos virtuais em reais. Os jogos digitais são exemplos de simulação, pois 

permitem ao usuário navegar em ambientes virtuais que dão a sensação de existir. 

Murray (2003) questiona o conceito de simulação: se uma pessoa casada beijar um 

holograma, é traição? A autora explica que o formato que mais explora as propriedades dos 

ambientes digitais não são o hipertexto ou os jogos de combate, mas a simulação, que é um 

mundo virtual onde é possível adentrar e manipular. 

A evolução das simulações, em ambientes virtuais, possibilita aumentar ainda mais o 

nível de realismo. Esse nível está relacionado à captura de padrões de comportamento e inter-

                                                
15 Conceito surgiu com William Gibson no livro "Neuromancer". O termo é utilizado para designar um ambiente 

artificial onde trafegam dados e relações sociais de forma indiscriminada.  
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relacionamento. O comportamento é referente ao procedimento que faz a simulação ser cada 

vez mais verossímil16, seja por meio de características físico-químicas dos objetos. O inter-

relacionamento está ligado à correspondência ou à reciprocidade do usuário com o ambiente 

virtual. 

A simulação, em um sistema de realidade virtual (RV), procura reproduzir o realismo 

do mundo real. Tori e Kirner (2006) destacam que este tipo de comportamento, em ambientes 

virtuais, são: movimentação de objetos; detecção de colisão e reação; simulação física. Quando 

o sujeito está dentro de um ambiente simulado, encontra um mundo que é alterado 

dinamicamente de acordo com sua participação. Murray (2003) afirma que, no computador, é 

possível reiniciar a história e vivenciar mais de uma vez a mesma simulação, como em um 

videogame: que oferece ao jogador voltar a mesma fase quantas vezes desejar. Depois de 

estudos sobre interação, virtual, virtualização e simulação, vamos adentrar na RV. 

 

1.3. Realidade Virtual e Realidade Aumentada 

A realidade virtual (RV) é uma interface imersiva que tem como objetivo recriar, por 

meio de recursos visuais, um ambiente virtual para o usuário. Conforme Pimentel (apud 

RODRIGUES e PORTO, 2013, p. 98), “a realidade virtual é o uso da alta tecnologia para 

convencer o usuário de que ele se encontra em outra realidade, provocando o seu envolvimento 

por completo”. Esse envolvimento está ligado à imersão do usuário, que utiliza equipamentos 

(Figura 2) que ajudam na ampliação do sentimento de presença no ambiente virtual. 

                                                
16 Verossímil significa o que aparenta ser verdadeiro. 
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Figura 2 - Exemplo de realidade virtual

 

Fonte: http://bit.ly/2s7IXE6 

A expressão realidade virtual foi utilizada pela primeira vez em 1938, no livro “Le 

Théâtre et son double17”, de Antonin Artaud, que sugeriu um teatro onde “a ilusão natural de 

personagens e objetos criavam uma realidade virtual”, afirma Coutinho (2015). A ilusão faz 

parte da RV, porque é nela que ocorre a “mágica”, conhecida como simulação: ambiente virtual 

que faz os objetos virtuais atuarem como reais. 

De acordo com Lemos (1997), a evolução das interfaces atingiu o ponto máximo com 

a RV, que se resume a sistemas simulados de ambientes em três dimensões - altura, largura e 

profundidade - onde o usuário, por intermédio de ferramentas eletrônicas, pode “entrar” nesses 

ambientes, mover-se e “sentir” os objetos como se estivesse com seu corpo “real” em um 

espaço “real”. Assim, estas possibilidades podem ampliar os sentidos e as capacidades dos 

usuários no tempo e no espaço, proporcionando aos visitantes uma sensação de “estar sendo 

parte do real”.  

Longhi (2017) pensa na RV como uma interface sem telas, mas a tela existindo como 

interface efetivamente imersiva. A autora aponta que a interface é o que separa e une o sujeito 

ao conteúdo, servindo como porta de entrada para o mundo virtual. Dessa forma, a concepção 

de imersão é como o abandono total do usuário a um mundo alternativo. 

                                                
17 Tradução do autor: o teatro e seu duplo. 
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Para Tori e Kirner (2006), a RV permite ao usuário retratar e interagir com situações 

imaginárias (envolvendo objetos virtuais estáticos e em movimento), onde é possível 

reproduzir ambientes da vida real de forma natural. Os autores explicam que a necessidade do 

uso de aparatos tecnológicos para a interação do usuário, com o ambiente virtual, apresenta 

certas restrições relacionadas tanto aos aspectos econômico e tecnológico, quanto pelo 

desconforto (como provocar tonturas e enjoos). Portanto, a tecnologia dificilmente será usada 

pela maior parte da população. 

A produção dos dispositivos de RV tem efeito direto no preço e na sua disponibilidade 

no mercado, em que empresas como Sony, Microsoft, Samsung e Google já utilizam aparelhos 

tecnológicos em forma de óculos ou capacetes para RV. A Google inovou no mercado ao 

oferecer o Google Cardboard, dispositivo de RV, feito de papelão para pessoas que ainda não 

tiveram uma primeira experiência com a tecnologia e não querem gastar tanto dinheiro. A 

ferramenta utiliza o smartphone como principal máquina de simulação. Outro aparelho 

equivalente é o VR Box, feito de plástico, e com a mesma função. Logo abaixo, vamos mostrar 

a diferença entre RV e realidade aumentada (RA). 

Enquanto a RV permite a imersão do usuário em um ambiente 3D, a RA traz 

elementos do mundo virtual para o real, como o jogo Pokémon Go (Figura 3): o jogador 

encontra pokémons (virtuais) em diversos locais do mundo real. Nesse caso, a tela do 

smartphone é como se fosse uma lente. Sem ela, o usuário não consegue interagir com os 

pokémons. Outro exemplo são os filtros da rede social Instagram, que, por meio da câmera 

digital e do sensor de reconhecimento facial, combinam imagem e animação. 
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Figura 3 - Exemplo de realidade aumentada: Pokémon Go

 

Fonte: http://bit.ly/2RCfe0O 

Segundo Tori e Kirner (2006), a RA enriquece o ambiente físico com objetos virtuais, 

podendo ser útil em reportagens e documentários por meio de elementos virtuais interativos 

que podem explicar dados de uma maneira mais atraente. Em geral, o termo RA pode ser 

definido quando há predominância do real sobre o virtual. No entanto, a interatividade da RA 

não é tão aprofundada quanto a realidade mista (RM). Logo abaixo, é explicado o conceito de 

RM. 

 

1.4. Realidade Mista 

A RM é uma tecnologia definida pela combinação do mundo real (físico) com o virtual, 

ou seja, une características da RV e da RA. Na RM, pode-se trazer objetos virtuais para um 

espaço real e, assim, produzir novos ambientes, os quais itens físicos e virtuais coexistem e 

interagem em tempo real. Na RA, ocorre a inserção de objetos virtuais no mundo real, porém, 

estes objetos não são imersos como parte desse universo, pois estão sobrepostos ao mundo real. 

Desta forma, a interação da RA acaba sendo superficial. Já a RM dá a possibilidade desses 

objetos virtuais interagirem com o usuário de uma maneira mais imersiva, buscando uma união 

perfeita entre a RA e o mundo físico.  

Para Kirner e Tori (2006), o termo realidade mista é usado de maneira equivocada, 

predominando o uso da RA. Mas, quando transcorre a RM, ocorre o uso da RA e da virtualidade 
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aumentada (VA). A Figura 1 demonstra o continuum Reality-virtuality de Milgram (1994), 

adaptado por Kirner e Tori (2006). Os autores explicam que, na RA, os elementos do mundo 

virtual são inseridos no mundo real. Já a VA ocorre quando os elementos presentes no mundo 

real são capturados e reconstruídos para o virtual. Deste modo, o objetivo é criar um ambiente 

tão realista que faça o usuário não perceber a diferença entre real e virtual. 

 

Figura 4 - Contínuo de Realidade Virtual (1994) adaptado por Kirner e Tori (2006) 

 

Fonte: Kirner e Tori (2006) 

 

Em 2016, a Microsoft lançou o HoloLens, um par de óculos inteligente capaz de 

utilizar a Windows Mixed Reality, uma plataforma de RM. Segundo a empresa (MICROSOFT 

HOLOLENS ONLINE), o dispositivo oferece uma experiência (ao vivo) compartilhada entre 

elementos do mundo real e virtual. No uso da ferramenta, os hologramas ficam estáticos, 

enquanto o usuário pode mover-se em todas as direções e ângulos, podendo até sair do local e 

depois voltar, que os objetos virtuais estarão lá. Como os hologramas acabam se tornando parte 

do mundo do indivíduo, o uso contínuo da tecnologia pode apresentar dificuldades relacionadas 

à distinção dos ambientes. 

 

1.5. Imersão  

Imersão significa mergulhar, ou seja, uma ação para introduzir-se em algo ou em algum 

determinado ambiente, seja este real ou imaginário. No campo da psicologia positiva, existe a 

teoria do estado de fluxo, também chamado de Flow (fluir, em português), conceito criado pelo 

psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, em 1970, que propõe um estado mental de operação em 

que a pessoa está totalmente imersa ou envolvida no que está fazendo. O conceito é usado para 

tratar temas relacionados a ações que tiram a atenção do indivíduo, fazendo-o interagir sob 

aquele determinado afazer. Exemplo disso são os jogos eletrônicos, que podem envolver, com 

facilidade, o usuário no ambiente virtual. 

https://www.ibccoaching.com.br/portal/o-que-e-flow/
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A respeito da imersão no ambiente digital: há o leitor imersivo, identificado como 

aquele em “estado de prontidão, conectando-se entre nós e nexos, num roteiro multilinear, 

multidisciplinar e labiríntico que ele próprio ajudou a construir ao interagir com os nós entre 

palavras, imagens, documentação, músicas, vídeo etc” (SANTAELLA, 2004, p. 33). A autora 

explica que diferente do leitor de mídia impressa, que consome livros, jornais e revistas, o leitor 

imersivo não está diretamente ligado ao seu manuseio. Este tipo de leitor transformou o contato 

físico com as páginas a partir do contato com o mouse ou com a tela touchscreen. E não segue 

uma leitura linear, já que é um tipo de leitor que passa por várias dimensões de conteúdos que 

podem abordar, com semelhança, o mesmo assunto em um formato de leitura sem início, meio 

e fim. 

Em relação a imersão voltada aos dispositivos eletrônicos: Santaella (2004) afirma que 

a RV é ponto mais alto de imersão do usuário em um ambiente de simulação. Nesse contexto, 

ela destaca quatro níveis crescentes de imersão: imersão em obras conectadas a rede, imersão 

representativa, imersão por telepresença e imersão perceptiva da RV18. O primeiro nível é 

caracterizado por usuários conectados à rede de maneira que os possibilita interagir em tempo 

real, em um mesmo ambiente virtual, estando localizados em diversas partes do planeta. Desta 

forma, os internautas viajam em um mundo paralelo, feito de bits de dados e partículas de luz. 

O segundo nível é a imersão representativa. Neste caso, apenas a imagem do interator 

é inserida na obra, fazendo com que ele se veja representado no ambiente virtual, que foi 

construído pela linguagem VRML (Virtual Reality Modeling Language - linguagem de 

modelado de mundos virtuais em três dimensões). Essa representação do usuário está ligada ao 

seu avatar/perfil, uma figura gráfica variada que oferece sua “vida” simulada para o transporte 

identificatório de cibernautas para dentro do ciberespaço. Um exemplo disso é o The Sims, jogo 

de simulação virtual em que é possível criar personagens (avatares) e desempenhar diversos 

tipos de funções com eles, controlando desde suas carreiras profissionais até as atividades 

básicas do dia-a-dia (KRÜGER & CRUZ, 2004). 

A telepresença, terceiro nível de imersão, é gerada quando a tecnologia de RV é 

conectada a um sistema robótico fisicamente presente. Assim, o usuário insere-se no espaço 

virtual por meio de um sistema robótico, podendo modificar ou movimentar-se no ambiente 

com os recursos do robô. O quarto nível trata-se da imersão perceptiva da RV, que, segundo 

Santaella (2004), é o grau que possibilita maior sensação de imersão, pois ocorre a partir do 

                                                
18 Apontado por Santaella (2004) como o limite máximo da imersão. 
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uso de dispositivos como o capacete ou óculos de realidade virtual  – dispositivo usado neste 

Trabalho Final de Graduação para a realização da análise dos vídeos em 360°. 

Para além da leitura da mídia, a imersão pode ser observada a partir de dispositivos 

eletrônicos, conforme explica Murray: 

A partir das décadas de 1970 e 1980, o mesmo medo provocado pelo advento 

do cinema e da televisão começou a se fazer sentir contra os videogames, que 

adicionaram interatividade aos encantamentos sensoriais da visão, do som e 

do movimento. Críticos condenaram a estimulação fácil dos jogos eletrônicos 

como uma ameaça aos prazeres mais reflexivos da cultura impressa 
(MURRAY, 2003. p.36) 

 

Esses encantamentos sensoriais estimulam nossa interatividade, despertam uma 

maneira de imergir, como uma experiência de estar submerso na água, proporcionando um 

prazer imersivo como atividade participativa. A exemplo disso, o Sensorama, de Morton 

Heilig, criado em 1962, foi uma das primeiras máquinas com tecnologia multisensorial 

imersiva, lembrado, hoje, como um exemplo de RV. No entanto, a imersão em dispositivos 

eletrônicos, desta contemporaneidade, não está ligada apenas à RV, mas a múltiplos aparelhos 

que estimulam a imaginação do usuário, capazes de fazer com que o mesmo tenha 100%, ou 

quase, de atenção ao que está consumindo. 
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2. JORNALISMO DIGITAL E AMBIENTAL 

Neste capítulo, apresentamos os conceitos de jornalismo digital, como as gerações e 

características do webjornalismo a partir de Mielniczuk (2003), Santi (2009) e Canavilhas 

(2014), Bradshaw (2014), Palacios (2014), Salaverría (2014) e Pavlik (2014); jornalismo e 

imersão com De la Peña (2015); jornalismo especializado com Abiahy (2000); comunicação 

ambiental e jornalismo ambiental com Lima et al. (2015) e Bueno (2007). 

 

2.1. Gerações e características  

Com a popularização da internet, o jornalismo passou por constantes adaptações em 

suas diferentes formas de publicação. Consequentemente, o jornalismo digital se diferencia por 

meio de aspectos inovadores em relação à tecnologia e à facilidade ao consumir informação. 

Segundo Mielniczuk (2003), o Webjornalismo destaca-se em quatro gerações. 

Na primeira geração, chamada de Transpositiva, o produto jornalístico é, simplesmente, 

uma cópia do conteúdo presente em jornais impressos, que são passados para web19. A rotina 

de produção das notícias está ligada ao modelo estabelecido pelos jornais impressos. Portanto, 

não possui nenhuma diferença em seu formato de apresentação.  

Na segunda geração, a da Metáfora, mesmo com a utilização do formato equivalente ao 

modelo do jornal impresso, é iniciado um processo para desenvolver tentativas de conhecer 

funções da rede, explorando as interfaces.  A partir disso, surgem os links, os quais possuem a 

função de hiperligação, isto é, uma palavra, texto ou imagem que, quando clicada, encaminha 

o usuário para outra página. Também, nesse estágio, o e-mail começa a ser utilizado como uma 

ferramenta de comunicação entre jornalistas e leitores. 

Na terceira geração, a do Webjornalismo, ocorre um crescimento constante de 

internautas, e surgem empresas e editoriais com o objetivo, exclusivo, de produzir conteúdo 

voltado para a web, visando fins lucrativos. Os produtos jornalísticos dessa fase aplicam as 

potencialidades oferecidas pela web: apresentação de recursos em multimídia (sons, vídeos, 

animações, infográficos), recursos de interatividade (chats, enquetes e fóruns de discussões) e 

a utilização do hipertexto na narrativa. Essa geração resume-se em 6 características: 

Interatividade, Personalização, Hipertextualidade, Multimidialidade, Memória e 

Instantaneidade.  

                                                
19  Sistema de páginas hipertextuais dentro da internet. 
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Atualmente, o jornalismo encontra-se na quarta geração, apontada por Barbosa (2007) 

como um cenário marcado pela estruturação da base de dados e representada, em especial, por 

sites dinâmicos feitos com sistemas de gerenciamento de conteúdo (SGC), produção 

colaborativo, redes sociais digitais, aplicativos para celulares e diferentes formatos narrativos 

– todos como agentes singulares no processo de convergência jornalística. A autora também 

explica que o surgimento de uma nova geração não exclui as anteriores. Isso quer dizer que em 

um mesmo produto é possível encontrar elementos de todas as gerações. 

Por conseguinte, a quarta geração passa a gerar páginas que somente existem devido às 

solicitações do usuário ao navegá-las, de forma que possam apresentar informações que 

possibilitam a co-relação de dados e de campos informativos, de acordo com Santi (2009).  

A exemplo disso, existe o Google Notícias, agregador de notícias, desenvolvido pela 

Google, que utiliza algoritmos e técnicas de inteligência artificial para analisar, em tempo real, 

o fluxo de notícias publicadas online. Com a utilização de todos esses recursos, é possível 

apresentar na timeline do usuário apenas notícias de seu interesse.  

Quanto às características de jornalismo digital: a internet favoreceu a união dos 

formatos de comunicação (imagem, texto e vídeo) e as transformou em ferramentas 

fundamentais para o jornalismo na web. Por conta disso, vamos explicar as sete características 

do jornalismo no ambiente digital, identificando a presença delas neste tipo de prática 

jornalística, dando ênfase à multimidialidade, interatividade e ubiquidade. 

 

2.1.1. Hipertextualidade 

A hipertextualidade é uma ligação que facilita a navegação dos internautas. Segundo 

Canavilhas (2014), é uma característica que propõe a possibilidade de interconexão de blocos 

de informação a partir de hiperlinks, tornando-se fundamental para o jornalismo nas redes 

digitais. Na hipertextualidade, o conteúdo se distancia da linearidade, diferente dos textos 

impressos, onde o princípio é o uso da técnica da pirâmide invertida, em que a informação 

funciona em ordem de hierarquização.  

Para a web, Canavilhas (2014) propõe o modelo hipertextual de pirâmide deitada. Esse 

modelo possibilita que o leitor amplie seu conhecimento sobre determinado conteúdo, podendo 

consumir a informação de seu interesse, sem utilizar uma ordem sequencial em escala de 

importância. Um exemplo disso pode ser um texto jornalístico que trata sobre as olimpíadas. 

O internauta terá a opção de aprofundar-se no esporte de seu interesse, complementando a 

informação sobre o assunto escolhido.  
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2.1.2. Interatividade 

A interatividade vai além do jornalismo. Ela é essencial para a comunicação na web. 

Segundo Rost (2014), é a interatividade que sustenta o ambiente virtual, de maneira que cria 

uma relação de participação do usuário com a publicação online. Dependendo da maneira de 

como for usada, esta característica pode colaborar para a construção de um conteúdo 

jornalístico. Assim, o autor define a interatividade como seletiva e comunicativa. 

Na seletiva, o usuário pode controlar como deseja receber informações pelo meio, 

medindo o ritmo e a sequência do conteúdo de seu interesse. Quanto maior for as opções de 

seleção de conteúdo, maior será o grau de interatividade seletiva. E isto está ligado a 

personalização de conteúdo. Já na interatividade comunicativa, ocorre uma aproximação entre 

o produtor e o consumidor de conteúdo. A exemplo disso, há blogs e sites jornalísticos que 

utilizam redes sociais para se aproximarem do público, que antes interagia por meio de cartas 

para o jornal impresso. Desta forma, o leitor contribui com suas funções noticiosas de maneira 

que faça parte do mesmo, passando de receptor para emissor de mensagens a outros usuários.  

Em um site de notícias, existem diversas possibilidades de interatividade, mas as 

principais utilizadas são: enquetes, levantamento de dados de uma amostra particular da 

opinião pública; infográficos dinâmicos, textos visuais explicativos e informativos associados 

a elementos não verbais; fale conosco, recurso usado para mostrar que a opinião do leitor é de 

extrema importância para o veículo; e comentários do público, dar uma resposta para o produtor 

da notícia. 

 

2.1.3. Instantaneidade 

A respeito da instantaneidade, Bradshaw (2014) questiona o conceito de velocidade e 

dinamicidade no jornalismo, em que se cria uma concorrência entre veículos de comunicação 

para “ser o primeiro” a dar a informação. Ele enfatiza que o público de hoje não busca apenas 

consumir primeiro a informação, também quer consumi-la com profundidade. 

O que o autor procura mostrar é que a instantaneidade atua em três vertentes: 

publicação, consumo e distribuição. Por exemplo: no jornalismo digital, todos os veículos 

publicam, ao mesmo tempo, informações que são distribuídas de diferentes maneiras para o 

consumidor, sendo elas em formato de vídeo, imagem ou texto. 
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As pessoas não necessitam mais de um computador de mesa para consumir informação. 

Hoje, o acesso via celulares e tablets tomou conta da cultura contemporânea. Por conta disso, 

grandes empresas de comunicação buscam informar a partir de atualizações mais eficientes e 

imediatas, utilizando os aplicativos e as versões móveis de sites para chegar a este público, que 

pode, com apenas a palma da mão, abrir o dispositivo móvel e consumir o conteúdo desejado. 

Portanto, as redes sociais proporcionam ao usuário a possibilidade de consumir e produzir 

conteúdo instantaneamente, podendo até mesmo publicar uma informação antes dos principais 

veículos de comunicação.  

 

2.1.4. Personalização 

Para Mielniczuk (2001), a personalização significa a possibilidade que o utilizador 

tem ao navegar em ambientes online onde lhes é proporcionado a função de estilizar ou 

personalizar o conteúdo de acordo com sua preferência ou necessidade. A autora dá o exemplo 

do Gmail, do Google, que disponibiliza a opção de o usuário mudar o plano de fundo da caixa 

postal, alterar sua foto de perfil e organizar a lista de mensagens da maneira que desejar. Outros 

exemplos de personalização podem ser voltados para usuários que possuem necessidades 

especiais, como o assistente de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) e de voz. 

Atualmente, a personalização também está presente em sites jornalísticos que 

permitem a opção de filtrar o tipo de notícia que deseja consumir (cultura, esporte, ciência e 

outros), podendo até mesmo selecionar o tamanho da fonte, alterar o idioma (Google Translate) 

e, em alguns casos, escolher a cor do site (modo noturno) e colocar sua localização de acesso 

para consumir conteúdos daquela determinada região. 

 

2.1.5. Memória 

A memória é o acúmulo de informações na web. Ela nos dá a possibilidade ilimitada 

de armazenamento para materiais noticiosos, de modo que seu espaço seja maior no digital do 

que no impresso. De acordo com Palacios, essa característica do webjornalismo é como “um 

elemento de produção de contexto e adição de profundidade para o produto jornalístico” 

(PALACIOS, 2014, p. 104) 

A memória também é um dos recursos que facilita a navegação do usuário e do 

produtor de notícias. É capaz de agilizar o consumo de informações por meio das bases de 

dados, tornando-se, assim, um elemento de aprofundamento da cobertura jornalística. Por 

exemplo: o leitor pode usar o recurso de busca, em um site jornalístico, digitando palavras-
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chaves sobre os assuntos de seu interesse, ou informar o período de alguma publicação 

específica do jornal, para consumir notícias/reportagens armazenadas no acervo do site, de 

forma imediata. O mesmo vale para o produtor ou jornalista, que, segundo Palacios (2014), 

precisa resgatar informações antigas, com o objetivo de produzir novos conteúdos, com base 

em comparações, analogias, nostalgias e desconstruções. 

O público que consome notícias e reportagens no ambiente digital, tem livre acesso ao 

uso dos materiais antigos, o que acaba acrescentando em um maior volume de informação. Já 

no impresso, o leitor teria que ligar para o veículo, pedindo o jornal daquela certa data, 

dificultando o processo de acesso à informação. Mas, hoje, diversos veículos impressos estão 

passando seu conteúdo para o digital. Assim, a convergência de formatos dá ainda mais força 

para o conteúdo jornalístico.  

 

2.1.6. Multimidialidade 

Segundo Salaverría (2014), a multimidialidade é a função de informar para os 5 

sentidos, que são: visão, audição, tato, olfato e paladar. Antigamente, os elementos da 

linguagem: escrita, linguagem fotográfica, criação sonora e a narrativa audiovisual 

trabalhavam individualmente. Com o surgimento da internet, a plataforma possibilitou com 

que os formatos se comuniquem simultaneamente. 

O autor entende que a multimidialidade caracteriza-se em oito elementos: texto, 

fotografia, gráficos, iconografia e ilustrações estáticas, vídeo, animação digital, discurso oral, 

música e efeitos sonoros e vibração. 

O texto é um elemento muito importante na era da internet. Ele é responsável pela 

contextualização do material informativo, de modo que informe o usuário sobre fatores 

essenciais para seu entendimento, com um conteúdo interpretativo e racional. Para quem deseja 

dominar a comunicação multimídia, é necessário dominar o texto, pois é ele que dá sustentação 

para esta era digital. 

Na narrativa multimídia, a fotografia ajudou a potencializar ainda mais a internet. Ela 

abriu mais possibilidades no ambiente digital do que em um contexto de publicações físicas. 

No digital, ela fornece diversas possibilidades de dimensões, ou seja, para qualquer tipo de 

tamanho. Também facilita a produção de fotos, onde o usuário tem o poder de criar uma galeria 

de fotos virtual que, além de ter menos custo, pode guardá-las com mais segurança. 

Os elementos de gráficos, iconografia e ilustrações possuem a função de guiar o 

utilizador a navegar pela web. Um exemplo disso é o design visual de um site, de modo que 
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possa existir diversos tipos de ícones para comunicar-se com o internauta. Nesse caso, o 

internauta interage com os ícones que irão guiá-lo para onde desejar. O ícone de uma casinha 

pode transmitir ao internauta o significado de que é para ele ir até a “home” ou “homepage”, 

que seria a página de entrada do site. 

O vídeo é o elemento que dá mais dinâmica aos diversos tipos de conteúdo informativo 

na internet. No ambiente digital, ele passa muito mais liberdade do que na televisão, de modo 

que o usuário tenha certa “liberdade” ou “poder” para controlá-lo, tendo a possibilidade de 

pausar ou pular o vídeo que deseja. Já na televisão, o telespectador acaba não tendo tanta 

participação ou controle do conteúdo. Atualmente, o vídeo pode ser considerado a linguagem 

que dá mais audiência. Um exemplo disso é plataforma de compartilhamento de vídeos 

YouTube, que dá ao usuário o “poder” de visualizar vídeos produzidos por outros usuários, ou 

produzir seus próprios vídeos. 

A animação é considerada um elemento formado por imagens e ilustrações que 

transmitem um sentido de movimento ao usuário. Para construir uma informação utilizando 

animações, precisará de muito mais tempo para concluir o processo, tornando-se pouco usado 

em notícias de última hora, e mais usado em informações multimídia que não tenham urgência 

para seu desenvolvimento. 

O discurso oral é utilizado na multimídia de duas formas. A primeira seria a narração 

do usuário acompanhada de imagens ou vídeos, sendo conhecida como “off”. A segunda 

caracteriza-se pelo vídeo junto do áudio, em que a pessoa deve estar presente no cenário 

audiovisual. Essa forma é muito utilizada por jornalistas e youtubers, sendo mais conhecida no 

ambiente jornalístico como “passagem”. 

A música e os efeitos sonoros possuem o objetivo de repassar sentimentos que 

acrescentam mais “verdade” no que o utilizador está visualizando ou apenas escutando. Estes 

elementos contribuem para maior qualidade do conteúdo multimídia, sendo através de vídeos 

ou programas de rádio. 

A vibração possui grande destaque nos dispositivos móveis. Para Salaverría (2014), a 

vibração faz parte da transmissão de informações para os utilizadores de celulares. Exemplos 

disso podem ser notificações através de: canais no YouTube, feed de notícias das redes sociais, 

SMS, informações sobre o próprio dispositivo e outros. O autor destaca que em um futuro 

próximo possam surgir mais novidades envolvendo este elemento. 
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2.1.7. Ubiquidade 

A ubiquidade surge com a quarta geração do jornalismo digital. Segundo Pavlik (2014), 

a ubiquidade é a capacidade do usuário poder acessar conteúdos informativos em qualquer 

lugar, simultaneamente, de forma que possa interagir em tempo real, de modo interativo, 

acessando, participando, fornecendo e compartilhando informação que faça a mobilidade e a 

instantaneidade trabalharem juntas. 

A mobilidade faz o leitor consumir conteúdo onde desejar. No entanto, para que ele 

possa receber informações que ocorreram naquele exato momento, requer a instantaneidade. 

Um exemplo de mobilidade é o jornal impresso, que dá ao indivíduo liberdade de levá-lo e 

consumi-lo onde quiser, porém, não terá um conteúdo instantâneo. 

Ao analisar o conceito de ubiquidade, Pavlik (2014) explica quatro consequências da 

ubiquidade. A primeira é a emergência do jornalismo cidadão ao redor do mundo, no qual está 

relacionado a ampla participação de cidadãos ao redor do mundo, em processo de coleta e 

distribuição de notícias. Desta forma, pessoas equipadas com dispositivos móveis se tornam 

“repórteres” para compartilhar informações nas redes sociais (YouTube, Facebook e Twitter). 

A segunda consequência são os conteúdos geolocalizados e em narrativas imersivas: 

refere-se à habilidade de etiquetar conteúdos midiáticos com informação sobre a localização 

(obtido por dados de GPS). A geolocalização é uma característica em crescimento nas notícias 

e conteúdos midiáticos. Ela é utilizada em fotografias e redes sociais, como postagens no 

Twitter ou Instagram. 

A terceira é o crescimento do Big Data20 e do jornalismo orientado por dados. A 

conectividade ubíqua possibilitou uma série de novas ferramentas que envolvem a coleta de 

grande volume de informações que utilizam softwares21 e algoritmos computacionais para 

analisar este conjunto de Big Data. Dessa forma, é possível ajudar os jornalistas e a mídia em 

narrativas baseadas em dados e visualizações (exemplo: controle da página do Facebook). 

A quarta trata do declínio da privacidade e sua substituição por uma sociedade da 

vigilância global. Em muitos países a privacidade é uma liberdade civil valorizada. Entretanto, 

na era da mídia ubíqua e do Big Data, a privacidade é violada. Muitos governos empregam 

uma espécie de vigilância aos cidadãos, utilizando provedores de serviços digitais para 

monitorar dados pessoais por todo o planeta. 

                                                
20 Big Data é uma análise e interpretação de grandes volumes de dados. 
21 Software é uma sequência de instruções para serem interpretadas por um computador, com o objetivo de 

executar tarefas específicas. 
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2.2. Narrativas jornalísticas e imersivas 

As narrativas imersivas utilizam de diversos recursos tecnológicos para fazer com que 

o usuário interaja com o conteúdo proposto, seja por meio de infográficos, vídeos em 360° e 

outros formatos como newsgame. De acordo com Longhi, “a possibilidade de construção de 

narrativas personalizadas requer a atenção do usuário, que, dessa forma, contribui para a 

cocriação de sentidos da história” (LONGHI, 2016, p. 18). A autora explica que, atualmente, 

as narrativas imersivas tomam a frente dos conteúdos inovadores, além de serem formas 

atraentes para chamar atenção da audiência. 

Costa e Brasil (2017) notam que a tendência das reportagens imersivas são de 

estabelecer uma narrativa jornalística com maior participação do usuário, sendo capaz de 

incentivar o interesse do mesmo pela notícia, colocando-o, assim, no local do acontecimento. 

Desta maneira, ocorre uma inovação sobre a forma de comunicar e contar histórias para o 

público, que já está acostumado em consumir informação do jeito tradicional (texto, vídeo e 

foto). 

Mas, para que seja possível produzir narrativas jornalísticas imersivas, é necessário um 

grande investimento financeiro, como é o caso do The New York Times, citado por Longhi 

(2016) como um dos pioneiros a investir nesse tipo de tecnologia. O jornal, além de já possuir 

um espaço real de inovação, também cria parcerias colaborativas com engenheiros, designers 

e desenvolvedores web, com o objetivo de entregar produtos inovadores. 

Por esta razão, o objeto desta pesquisa são os vídeos em 360° do National Geographic, 

empresa que investe, fortemente, em novos formatos de comunicação, como os vídeos em 360°, 

que tem se destacado neste cenário de imergir/interagir em uma reportagem.  

Nonny de la Peña (2015) explicou, em uma conferência oficial do TED (organização 

de mídia), o seu primeiro vídeo envolvendo uma narrativa de jornalismo imersivo. O 

documentário estreou no Festival de Cinema de Sundance de 2012, denominado “Hunger in 

Los Angeles”, e traz uma cena de um homem tendo um colapso diabético na fila de um banco 

de alimentos, em Los Angeles. Os espectadores receberam óculos de RV e headphones, de 

modo que pudessem sentir a história com todo o corpo, não apenas com a mente. Devido a isso, 

todos os usuários que vivenciaram a experiência, comoveram-se com a situação apresentada. 

A imersão “completa” fez as pessoas ficarem tão focadas na narrativa, que acabaram tendo a 

sensação de estar em outro mundo. O jornalismo imersivo, nesse contexto apresentado, acaba 

transformando o método de consumir matérias jornalísticas. 
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Outro exemplo de imersão, em uma narrativa que utiliza câmera em 360º, é o 

documentário em RV “Rio de Lama”22, de Tadeu Jungle, lançado em 2016, que retrata os 

sobreviventes da maior tragédia ambiental do Brasil, como mostrado na Figura 2. 

 

Figura 5 – Captura de tela: Rio de Lama 

Fonte: RIO DE LAMA / RIVER OF MUD 

 

O curta-metragem foi gravado em 360º para mostrar o que restou da vila de Bento 

Rodrigues, distrito de Mariana (MG), cinco meses após o rompimento da barragem de Fundão, 

da Mineradora Samarco. O vídeo é um exemplo de que estes novos formatos, de conteúdos 

imersivos ambientais, também são produzidos no Brasil. 

Em março de 2015, o YouTube lançou suporte para publicação e visualização de vídeos 

em 360 graus para a sua plataforma e aplicativos para dispositivos móveis. Os Vídeos em 360° 

são gravações de vídeo com visualização em todas as direções. Para realizar este processo, 

utiliza-se de uma câmera omnidirecional23. 

O usuário que quiser assistir o conteúdo pelo YouTube, usando o smartphone, precisa 

ter um dispositivo com sensor de giroscópio. Desta forma, será possível ter total controle dos 

ângulos de visão. 

                                                
22 Disponível em http://bit.ly/2Mny8p4. Acesso em 07 de maio de 2019.  
23 Câmera que pode capturar imagens em todas as direções. 
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2.3. Jornalismo ambiental 

O jornalismo generalista apresenta à sociedade um padrão de notícias de interesse geral, 

sem a possibilidade de atender aos interesses individuais. É uma prática de jornalismo 

caracterizado pela rotina de produção de um grande jornal impresso, em que o objetivo é 

produzir conteúdo para um público que busca assunto de interesses gerais, como saúde, 

política, economia, esporte e cultura. Já o jornalismo especializado corresponde à produção de 

conteúdos aprofundados e específicos do interesse de um público de nicho. Com isso, ocorre 

uma diversidade de estilos de conteúdo informativo, que colaboram para uma aproximação 

com o receptor. 

De acordo com Abiahy (2000), será que informar o que o público precisa saber pode 

estar sendo substituído por informar o que o público quer saber?  Esse cenário, de escolhas 

individuais da sociedade, faz com que a informação procure atender às especificidades de cada 

público diferenciado. A autora destaca que o jornalismo especializado é uma resposta a 

demanda de informações específicas da audiência, demonstrando uma mudança nos formatos 

informacionais.  

A produção de conteúdo especializado faz com que o jornalista se aprofunde ainda mais 

na reportagem, podendo levar um extenso período para a elaboração e finalização da matéria. 

Como resultado, o receptor consome informações que lhe oferecem mais identificação e 

intimidade, ou seja, aproxima o leitor do jornalista.  

Com a transformação da mídia e a preocupação da sociedade com o meio ambiente, 

surge o jornalismo ambiental, um segmento ou especialização do jornalismo que consiste na 

divulgação de fatos ligados ao meio ambiente, com presença em diversos formatos de 

comunicação (jornais, revistas, rádio, televisão, sites, newsletters). 

Lima et al. (2015) verificaram que grande parte dos trabalhos que analisavam temáticas 

ambientais, não necessariamente na área de Comunicação/Jornalismo, realizavam uma 

classificação aleatória, que acabava gerando sobreposição de temas. Por essa razão, as autoras 

decidiram criar nove subcategorias sobre a temática ambiental, consideradas apropriadas pelo 

pesquisador de Jornalismo que tem o intuito de fazer relatos e análises sobre o meio ambiente.  

As nove subcategorias definidas por Lima et al. (2015) são: Biodiversidade, engloba 

questões atreladas à conservação e preservação do meio ambiente de forma ampla, no sentido 

de garantir o equilíbrio dos ecossistemas; Mudanças Climáticas, trata de aspectos referentes 

a esta questão, como o fenômeno do aquecimento global ou acordos para seu enfrentamento; 
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Consumo e Resíduos, abarcam consumo e seus impactos vinculados aos resíduos sólidos, 

como coleta, separação e reciclagem; Desastres ambientais, remete aos acidentes e/ou 

catástrofes ambientais de caráter pontual ou momentâneo, como vazamentos de produtos 

tóxicos; Degradação e poluição, reúne acontecimentos que afetam o meio ambiente de forma 

não pontual, como é o caso de desmatamentos, queimadas ou contaminação pelo uso de 

agrotóxicos; Recursos hídricos, trata de questões atreladas à poluição/contaminação, geração 

de energia ou necessidade de uso racional da água; Marketing verde, relaciona as temáticas 

ambientais com a promoção de produtos e discursos, especialmente tendo em vista a 

apropriação da ideia de desenvolvimento sustentável; Eventos ambientais, atrelada a qualquer 

acontecimento programado com caráter ambiental; e Informação ambiental, abrange o 

enfoque das informações de meio ambiente de um modo geral, sem priorizar uma temática 

específica; expõe aspectos teóricos e epistemológicos sobre a comunicação e o jornalismo 

ambiental.  

Segundo Bueno (2007), o jornalismo ambiental pode ser definido como um processo 

de captação, produção e circulação de informações comprometidas com o tema ambiental. O 

autor explica que informações relacionadas a temática se destinam a um público leigo, não 

especializado. No entanto, pondera-se que o jornalismo ambiental também é feito para públicos 

especializados, como ambientalistas. A diferença é o aprofundamento do conteúdo. Enquanto 

o material para leigos é mais educativo-informativo, o conteúdo voltado para especialistas 

precisa investir, por exemplo, em investigação ou incentivo ao debate. 

Para Villar (1997, p. 1), “o jornalismo ambiental é uma especialização do jornalismo, 

com todas as regras gerais da profissão. A reportagem de meio ambiente tem que ser "vendida" 

como qualquer outra matéria. Deve ser novidade e de interesse público”. Este segmento 

jornalístico tem como objetivo divulgar fatos, estudos e pesquisas associadas à preservação do 

meio ambiente. 

O jornalismo ambiental ocupa três funções básicas: informativa, pedagógica e política, 

afirma Bueno (2007). A função informativa está relacionada a fazer o cidadão compreender 

informações sobre questão ambiental, tratando o impacto de determinadas posturas, como 

efeito estufa, poluição do ar e da água, contaminação por agrotóxicos e destruição da 

biodiversidade; a função pedagógica explica as causas e soluções para os problemas 

ambientais; a função política incentiva a mobilização dos cidadãos a favor das causas 

ambientais e exerce uma função investigativa para denunciar empresas que causam prejuízos 

ao meio ambiente. 
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3. METODOLOGIA 

Como esta pesquisa se caracteriza por descrever um evento ou caso de 

forma longitudinal, utilizaremos a metodologia de estudo de caso. A técnica escolhida é a 

análise exploratória, com abordagem descritiva e pesquisa qualitativa. 

De acordo com Goldengerg (2007, p. 14), no estudo qualitativo, “a preocupação do 

pesquisador não é com a representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, 

de uma trajetória etc.” Liebscher (apud FREITAS e JABBOUR, 2010, p.3) aponta que “a 

abordagem qualitativa é viável quando o fenômeno em estudo é complexo, de natureza social 

e de difícil quantificação”. A principal vantagem da pesquisa qualitativa, em relação ao 

quantitativo, é a profundidade e a abrangência da pesquisa, que pode ser obtida por meio da 

triangulação de diversas fontes, como entrevistas, observações e análise de documentos. Isso 

tudo permite ao pesquisador detalhes informais e relevantes, os quais dificilmente seriam 

alcançados com enfoque quantitativo, explicam Freitas e Jabbour (2010). 

O procedimento da pesquisa é o estudo de caso, que “é caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento 

amplo e detalhado, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos 

considerados” (GIL, 2008, p. 57). Esse método é usado em abordagem de investigação em 

ciências sociais simples ou aplicadas. De acordo com Yin (2001), o estudo de caso é utilizado 

em situações ou fenômenos pouco observados, que tenham enfoque contemporâneo, com 

pouco controle sobre o evento, e que possua a pergunta “como” ou “por que” no seu problema 

de pesquisa. 

A técnica exploratória foi escolhida por conta do objeto de estudo desta pesquisa ser 

pouco analisado. Em relação a isso, Gil (2008) explica “quando o tema escolhido é bastante 

genérico, tornam-se necessários seu esclarecimento e delimitação, o que exige revisão da 

literatura, discussão com especialistas e outros procedimentos” (GIL, 2008, p. 28). O objetivo 

da pesquisa exploratória é proporcionar visão geral acerca de um determinado fato, em que a 

temática definida é pouco conhecida, como este Trabalho Final de Graduação, que busca 

estudar vídeos em 360° do National Geographic. 

A abordagem descritiva se justifica pela necessidade em compreender, de forma mais 

ampla, um tema emergente no jornalismo. Esse procedimento de pesquisa visa descobrir a 

existência de associações entre variáveis. Também há pesquisas as quais, embora definidas 
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como descritivas, acabam servindo para proporcionar uma nova visão do problema, 

aproximando-as da técnica exploratória. 

Para que seja possível realizar a pesquisa descritiva, utiliza-se a técnica de observação. 

Esse método, segundo Gil (2008), apresenta como principal vantagem, em relação a outras 

técnicas, a percepção direta dos fatos, sem qualquer tipo de intermediação. Assim, seu objetivo 

é fazer o uso dos sentidos em função de adquirir conhecimento necessário para o cotidiano. O 

autor apresenta três tipos de uso da técnica: a observação simples, a participante e a sistemática. 

Nesta pesquisa, optou-se pela observação sistemática, que, segundo Gil (2008), é um 

procedimento que tem como objetivo descrever fenômenos ou teste de hipóteses. Nesse tipo 

de observação, o pesquisador precisa elaborar um plano para definir o que deve ser observado. 

A definição precisa estar relacionada aos objetivos da pesquisa, que, se não estiverem 

estabelecidos, irão dificultar o andamento do processo. 

Cada estudo possui objetivos diferentes, porém, é possível estipular alguns elementos 

que estarão presentes em qualquer pesquisa. Diante disso, Gil (2008, p.105) aponta que “são 

definidas categorias para orientar a coleta, análise e interpretação dos dados”. Desta forma, o 

presente trabalho buscou criar categorias para analisar a imersão nos vídeos em 360° do 

National Geographic. 

O problema de pesquisa deste trabalho é: como o National Geographic utiliza a imersão 

para apresentar jornalismo ambiental nos vídeos em 360°?  

A questão norteadora levou à elaboração do seguinte objetivo geral: compreender como 

o National Geographic se apropria da imersão e das funções de jornalismo ambiental para 

apresentar vídeos em 360º. Para que este propósito seja alcançado, são necessários atender os 

seguintes objetivos específicos: 

a) analisar as funções de jornalismo ambiental presentes nos vídeos em 360°; 

b) observar de forma sistemática a imersão nos vídeos em 360° a partir de categorias 

específicas; 

c) realizar levantamento sobre a participação dos vídeos na plataforma do YouTube. 

 

Com a criação das categorias sobre imersão e o levantamento de dados a respeito da 

participação dos internautas na plataforma do YouTube, foi possível realizar o método de 

triangulação. Conforme Duarte (2009), a triangulação é utilizada para fixar ou determinar a 

posição de um ponto, por exemplo: para determinar a posição do ponto C, é necessária a 

observação de outros dois pontos, A e B. O termo possui este nome pelo fato de os ângulos 

entre os pontos formarem a figura de um triângulo.  
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No caso deste trabalho, o ponto C foi o problema de pesquisa – como o National 

Geographic utiliza a imersão para apresentar jornalismo ambiental nos vídeos em 360°? O 

ponto A foi a observação sistemática do autor sobre a imersão dos vídeos, e o ponto B os 

comentários dos internautas. 

 

3.1. Passos metodológicos  

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram adotados os seguintes passos 

metodológicos:  

a - Construção do referencial teórico sobre interação e imersão (capítulo 1) e jornalismo digital 

e ambiental (capítulo 2) 

b - Escolha do objeto empírico: vídeos em 360° do National Geographic, no canal do YouTube. 

Este assunto será melhor apresentado no item 3.2. 

c - Delimitação do corpus com base nos seguintes critérios: vídeo em 360º, relação com a 

temática ambiental, seleção de vídeos com tempo máximo de 3 minutos e formas com que os 

vídeos exploram a imersão - explicado no item 3.3. 

d - Processos de análise - item 3.4. 

e - Apresentação e descrição dos vídeos. Este assunto será melhor apresentado no item 3.5. 

f - Participação dos internautas a respeito dos vídeos em 360º - item 3.6. 

g - Relação com a temática ambiental - item 3.7. 

h - Análise em si - item 3.8. 

i - Triangulação - item 3.9. 

 

3.2. Objeto empírico  

A National Geographic é uma revista com atuação em mídias impressas e digitais da 

National Geographic Society, organização global, sem fins lucrativos, comprometida a 

explorar e proteger o planeta (NATIONAL GEOGRAPHIC ONLINE). A empresa também 

financia centenas de pesquisas de projetos de conservação ao redor do mundo e é responsável 

pelo canal de TV pago National Geographic Channel, que, como o próprio nome já diz, aborda 

assuntos relacionados a natureza e o meio ambiente. 
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Em um comunicado feito pela National Geographic em 2019, a empresa afirma que 

sua revista24 não será mais publicada no Brasil. A última edição será entregue aos assinantes 

em novembro de 2019 (edição nº 236). Até esta data, as edições continuam sendo publicadas 

mensalmente. 

Além de produzir conteúdo para revista e televisão, a empresa está presente na internet 

pelo Facebook25, com 63.5 milhões de seguidores na página; pelo Twitter26, com 804 mil 

seguidores; pelo Instagram27, com 678 mil seguidores; e pelo YouTube28 (todos os dados foram 

acessados no dia 11 de outubro de 2019). 

Por conta deste forte investimento em estar presente nos diversos veículos de 

comunicação e explorar novos formatos imersivos, como os vídeos em 360°, a empresa é 

escolhida como objeto empírico desta pesquisa. 

 

3.3. Delimitação do corpus 

Para a delimitação do corpus, foram analisados três vídeos em 360°, todos com os 

seguintes critérios: possuir uma narrativa que aborde as funções de jornalismo ambiental; ser 

do canal do National Geographic, no YouTube; e ter uma curta duração (no máximo, 3 

minutos). O nome do canal29 é National Geographic e possui aproximadamente 12,2 milhões 

de inscritos (dados até o dia 17 de setembro de 2019).  

O material analisado encontra-se na playlist30 360° Videos | National Geographic, com 

uma lista de 43 vídeos, todos com o recurso de visualização em 360°. No entanto, há algumas 

exceções, como vídeos com o ângulo de 180°. Para ter acesso ao conteúdo, com os óculos de 

RV, é necessário baixar o aplicativo do YouTube no smartphone. 

 

3.4. Processos de análise 

Para a análise, são oferecidas diversas alternativas: visualizar os vídeos nos óculos de 

RV, no aparelho celular, ou ainda, no computador/notebook. Na nossa experiência, optamos 

                                                
24 https://www.nationalgeographicbrasil.com/comunicado-da-revista-national-geographic-brasil. 
25 https://www.facebook.com/natgeo.brasil. 
26 https://twitter.com/natgeobrasil. 
27 https://www.instagram.com/natgeobrasil/. 
28 https://www.youtube.com/channel/UCpVm7bg6pXKo1Pr6k5kxG9A 
29 Disponível em: http://bit.ly/2m54wBW. Acesso em: 24 de agosto. 2019 
30 Disponível em: http://bit.ly/2knLPJg. Acesso em: 24 de agosto. 2019 
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por duas maneiras: o notebook31 e o dispositivo de RV da marca VR Box (Figura 3), produto 

similar ao Google Cardboard, feito em material plástico, com alças para suporte na cabeça.  

Figura 6 - Dispositivo de RV da marca VR Box. 

 

Fotógrafa: Laura Fabrício. Edição: Beatriz Bessow 

 

Os óculos de RV (Apêndice 1) funcionam apenas em conjunto com o smartphone. Por 

isso, optou-se pelo Moto G532, celular intermediário da Motorola, que proporcionará a função 

de tela. Também se utilizou dos fones de ouvido para acompanhar a experiência no uso dos 

óculos e do computador portátil. 

 

3.4.1. Qualidade de imagem 

A vantagem de consumir o vídeo no computador é a qualidade do mesmo, que oferece 

uma resolução (Tabela 2) em 4k33. Em alguns casos, como no vídeo 1, é oferecido até 8k34 

(estas resoluções, do computador/notebook, serão discutidas na seção sobre a participação dos 

internautas a respeito dos vídeos). Já o dispositivo móvel, usado junto aos óculos de RV, possui 

                                                
31 Notebook da marca Dell, com processador i3, memória RAM de 4GB, memória interna de 1TB, sistema 

operacional Windows 10 e tela de 15.6 polegadas. 
32 Possui tela touchscreen de 5 polegadas, com uma resolução de 1920x1080 pixels; memória interna de 32 GB 

com a possibilidade de expansão; câmera de 13 megapixels (com resolução de 4160x3120 pixels) e gravação de 

vídeos em alta definição (Full HD), com uma resolução de 1920x1080 pixels; e Android 8.1 Oreo. 
33  Termo referente a dispositivos que possuem resolução ao redor de 3840 pixels na horizontal, e 2160 na 

vertical.  
34 Resolução de 7680 pixels na horizontal, e 4320 na vertical.  
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uma qualidade de 1080p35, o que é inferior em comparação à qualidade 4K. Mas, com o uso de 

um smartphone mais avançado, já é possível chegar a resoluções mais avançadas. 

Tabela 2 - Diferença técnica das resoluções. 

SD 720x480 

HD 1280x720 

Full HD 1920x1080 

Quad HD 2560x1440 

4K 3840x2160 

Fonte: produção do autor 

 

A resolução define a qualidade do vídeo e é responsável por dar nitidez a tela. A área 

de qualquer monitor pode ser definida como consequência de duas dimensões básicas: sua 

largura e sua altura. A partir da Figura 4, pode-se compreender, de uma maneira mais 

explicativa e didática, as resoluções apresentadas anteriormente. 

 

Figura 7 - Ilustração comparativa das resoluções de vídeo. 

 

Fonte: https://support.xbox.com/pt-BR/xbox-one/console/tv-resolutions 

 

                                                
35 Resolução horizontal de 1920 pixels, e vertical de 1080. 
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3.4.2. Interface apresentada pelos dispositivos 

Para interagir com o vídeo, por meio do computador, utiliza-se o monitor para observar 

o conteúdo e o mouse para navegar pelos ângulos de visão, já que o vídeo é em 360°. Os óculos 

VR Box permitem ajustar a distância das lentes para os lados, para frente e para trás, com o 

intuito de focalizar melhor a imagem.  

O diferencial dos óculos é que ele utiliza os sensores acelerômetro, função que controla 

a detecção de movimento, e giroscópio, ajuda o acelerômetro a entender de que forma o celular 

está sendo orientado (horizontal - vertical). Dessa forma, o uso sensores é capaz de ampliar a 

visão do usuário, fazendo-o visualizar muito mais informação em menos tempo, diferente do 

computador. Isso está relacionado a uma das quatro funcionalidades de affordances nos 

dispositivos móveis, a nivelabilidade, citada Palacios et al. (2015). 

Toda a vantagem que os óculos de RV têm, em comparação ao computador, é pensado 

por Longhi (2017) como uma interface sem telas, mas a tela existindo como interface, isto é, a 

tela dos óculos não é mais uma superfície de inscrição, mas, sim, uma entrada para um mundo 

alternativo. 

 

3.5. Apresentação dos vídeos em 360° 

A Black Dot Films VR36 é a empresa responsável pela produção das três narrativas 

escolhidas para a análise. Eles são parceiros de conteúdo da National Geographic VR e já 

produziram mais de 40 filmes para a empresa, sendo que alguns já ganharam prêmios, tais 

como: melhor filme de RV cinemático pela Webby Award e melhor não-ficção em RV pelo 

Cine Golden Eagle. Nesta seção do trabalho, são descritas as informações que cada um dos 

vídeos (Anexo 1) escolhidos apresentaram. 

 

3.5.1. 3D Monarch Butterflies in 360° (vídeo 1) 

A primeira narrativa apresenta a migração das borboletas-monarcas, criaturas que saem 

do Canadá e vão até as florestas montanhosas do México para se reproduzirem, percorrendo, 

assim, mais de 2 mil milhas (cerca de 3.2 mil km) de distância de onde nasceram. A reportagem 

também aborda que não é possível explicar como esses insetos conseguem encontrar as mesmas 

árvores em que seus ancestrais pousaram. 

 

                                                
36 http://www.blackdotfilms.com/ 
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Figura 8 - Captura de tela: borboletas-monarcas 
 

 

Fonte: National Geographic 

 

Quando ocorre o acasalamento da espécie, os machos morrem e as fêmeas voam para 

o norte, para depositar os ovos da próxima geração. Este ciclo de migração ocorre por milênios. 

Mas, devido ao uso dos pesticidas e a extração ilegal da madeira, o futuro desses insetos está 

ameaçado. 

Como observado na imagem acima, o conteúdo foi publicado no YouTube em 24 de 

janeiro de 2017 e tem duração de 1 minuto e 48 segundos.  

 

3.5.2. 360° Giant Sequoias on a Changing Planet – Part 2 (Vídeo 2) 

O título do vídeo é 360° Giant Sequoias on a Changing Planet – Part 2, o que leva a 

crer que é uma continuação de narrativa. No entanto, não é necessário assistir a um vídeo para 

entender o outro, isto é, eles possuem narrativas independentes. O vídeo com a parte 1 37 não 

foi escolhido para análise pelo fato de não ter tantas informações a respeito do jornalismo 

ambiental e de sua temática. 

                                                
37 Ganhou dois prêmios: melhor narrativa em 360° pelo Festival de Filmes Jackson Hole Wildlife 2017 e 

melhor não-ficção em RV pelo Cine Golden Eagle 2017. 
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O conteúdo tem a presença dos cientistas, Wendy Baxter,38 pesquisadora da 

Universidade de Berkeley, e Anthony Ambrose39, doutor que atua na Universidade da 

Califórnia. Os dois vão para as montanhas de Sierra Nevada, Califórnia (CA), para entender 

como as árvores sequoias (Figura 6) enfrentam as rápidas mudanças de temperatura. 

 

Figura 9 - Captura de tela: cientistas em cima das árvores. 

Fonte: National Geographic 

 

Os pesquisadores sobem até a copa das árvores para coletar amostras e medir as 

condições durante a seca. Assim, é possível obter dados de como as espécies estão e como 

podem ficar no futuro. “Sendo organismos tão grandes, as sequoias podem tornar se mais 

vulneráveis em relação ao aquecimento global. Se houver menos água disponível, como um 

dia típico de verão, elas podem usar de 2 a 3 mil litros de água em um único dia. E isso é uma 

enorme quantidade de água, especialmente quando você entra em um contexto em que a 

condição inteira dessas árvores continua a mudar”, destaca Wendy. 

Ambrose comenta, no vídeo, que a taxa em que temperatura no planeta está aumentando 

é diferente de tudo o que as sequoias já enfrentaram no passado. Portanto, se essas árvores não 

forem capazes de continuar a crescer, toda a floresta pode desaparecer, conclui o cientista. O 

                                                
38 http://www.wendylbaxter.com/about-1 
39 http://www.anthonyrambrose.com/about-1 
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vídeo foi publicado no YouTube em 15 de abril de 2017 e tem duração de 2 minutos e 35 

segundos.  

 

3.5.3. Glow Worm Caves of New Zealand in 360° (vídeo 3) 

A terceira narrativa selecionada se passa na Nova Zelândia (Figura 7), em uma caverna 

repleta de insetos luminosos. Estas criaturas possuem o nome científico de Arachnocampa 

luminosa, vermes que, enquanto estão na fase de transformação, brilham para atrair as presas 

para os seus fios suspensos, levando-as a pensar que se trata de uma saída para fora da caverna. 

Quando essa espécie se transforma em mosca, acaba acasalando e, por fim, morre. 

 

Figura 10 - Captura de tela: parte de fora da caverna. 

 

Fonte: National Geographic 

 

O vídeo possui duas nomeações: melhor narrativa em 360° pelo Festival de Filmes 

Jackson Hole Wildlife 2017 e melhor não-ficção em RV pelo Cine Golden Eagle 2017. Sua 

publicação foi feita no YouTube em 18 de outubro de 2019 e tem duração de 2 minutos e 13 

segundos. 
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3.6. Qual a relação dos vídeos com o jornalismo ambiental? 

Para buscar comparações e analisar os assuntos propostos nesta seção, utiliza-se da 

criação de tabelas, com base nas subcategorias (Tabela 3) e funções citadas por Lima et al. 

(2015) e Bueno (2003) sobre a temática ambiental e o jornalismo ambiental. 

 

Tabela 3 - Subcategorias da temática ambiental 

 

Subcategorias Conceito Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3 

Biodiversidade Engloba questões atreladas à conservação e 

preservação do meio ambiente de forma 

ampla, no sentido de garantir o equilíbrio dos 

ecossistemas. 

X X X 

Mudanças 

Climáticas 

Trata de aspectos referentes a esta questão, 

tais como o fenômeno do aquecimento global 

ou acordos para seu enfrentamento. 

 X  

Consumo e 

Resíduos 

Abarcam consumo e seus impactos 

vinculados aos resíduos sólidos, como coleta, 

separação e reciclagem 

   

Desastres 

ambientais 

Remete aos acidentes e/ou catástrofes 

ambientais de caráter pontual ou 

momentâneo, como vazamentos de produtos 

tóxicos. 

   

Degradação e 

poluição 

Reúne acontecimentos que afetam o meio 

ambiente de forma não pontual, como é o 

caso de desmatamentos, queimadas ou 

contaminação pelo uso de agrotóxicos. 

X   
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Recursos 

hídricos 

Trata de questões atreladas à 

poluição/contaminação, geração de energia 

ou necessidade de uso racional da água. 

   

Marketing 

verde 

Relaciona as temáticas ambientais com a 

promoção de produtos e discursos, tendo em 

vista a apropriação da ideia de 

desenvolvimento sustentável. 

   

Eventos 

ambientais 

Atrelada a qualquer acontecimento 

programado com caráter ambiental. 

   

Informação 

ambiental 

Abrange o enfoque das informações de meio 

ambiente de um modo geral, sem priorizar 

uma temática específica. 

   

Fonte: produção do autor com base em Lima et al. (2015) 

 

Com a elaboração da tabela sobre as subcategorias da temática ambiental, apresenta-se 

a categorização das funções de jornalismo ambiental (Tabela 4), fundamentais para cumprir 

um dos objetivos específicos desta pesquisa. 

 

Tabela 4 - Funções do jornalismo ambiental. 
 

Funções Conceitos Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3 

Informativa A função informativa preenche a necessidade 

que os cidadãos têm de estar em dia com os 

principais temas que abrangem a questão 

ambiental, considerando o impacto que 

determinadas posturas, tais como efeito 

estufa, poluição do ar e da água, 

contaminação por agrotóxicos e destruição 

da biodiversidade. 

X X  
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Pedagógica A função pedagógica diz respeito à 

explicitação das causas e soluções para os 

problemas ambientais e à indicação de 

caminhos (que incluem necessariamente a 

participação dos cidadãos) para a superação 

dos problemas ambientais. 

   

Política Incentiva a mobilização dos cidadãos a favor 

das causas ambientais e exerce uma função 

investigativa para denunciar empresas que 

causam prejuízos ao meio ambiente. 

 

   

 

Fonte: produção do autor com base em Bueno (2003) 

Como pode ser visto na tabela acima, apenas os vídeos 1 e 2 apresentaram funções do 

jornalismo ambiental. 

 

3.7. Linguagem x Imersão 

Nesta seção do trabalho, são apresentadas categorias de acordo com a observação 

sistemática (GIL, 2008), que descreve categorias como um meio para orientar na coleta, análise 

e interpretação dos dados. Como já foram citadas as diferenças técnicas para visualizar os 

vídeos em diferentes dispositivos, vamos descrever as características relacionadas a imersão da 

narrativa. 

 

3.7.1. Imagética 

Vídeo 1 

No primeiro contato visual e auditivo com o vídeo, notou-se que ele é passado todo em 

uma floresta tropical do México, onde as borboletas-monarcas se reproduzem. Olhando para 

cima, é possível visualizar a copa das coníferas, árvores que as borboletas se reúnem, 

agrupando-se em tanta quantidade que os galhos ficam cor de laranja. Em algumas situações, 

os galhos envergam com o peso das criaturas.  
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Olhando para baixo, é possível observar as borboletas, passando pela grama, e a sombra 

do suporte (Figura 8), que é usado para dar base à câmera omnidirecional. Porém, essa visão 

do tripé pode fazer com que alguns usuários percam a sensação de emergir na cena. Todo o 

vídeo tem uma posição fixa, com ângulo de 360°. 

 

Figura 11 - Captura de tela: sombra do tripé 

 

Fonte: National Geographic 

 

Vídeo 2 

No primeiro contato visual com vídeo, percebeu-se que, diferente do vídeo anterior, 

este possui diversas cenas para observar em 360°. O que mais impressiona, com o uso dos 

óculos em RV, é o tamanho (Figura 9) das sequoias, árvores de cor vermelho-ferrugem que 

podem atingir 115 metros de altura e 12 metros de diâmetro. Com o uso do notebook, não é 

possível surpreender-se com o tamanho das árvores. 
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Figura 12 - Captura de tela: tamanho da sequoia 

Fonte: National Geographic 

 

Vídeo 3 

No primeiro momento, é visto a parte de fora da caverna, localizada na Ilha Norte da 

Nova Zelândia. Em seguida, adentra-se na caverna para visualizar os vermes (Figura 10), que, 

quando estão na fase larval, produzem uma luz tão forte que faz parecer que o teto da caverna 

é um céu estrelado. Outra coisa que pode ser notada são as pontes, feitas com um material 

parecido com ferro, construídas para auxiliar na locomoção dos visitantes. 
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Figura 13 - Captura de tela: luzes produzidas pelos glow-worms 

 

Fonte: National Geographic 

 

Com o uso dos óculos, as luzes das criaturas dão a sensação de estar no espaço, 

apreciando as estrelas. Já a visualização das luzes no computador não chama tanta atenção, 

pois a proximidade que os óculos de RV oferece, acaba tirando os elementos do mundo real 

que estão em volta, o que não é possível com o monitor. 

 

3.7.2. Sonora 

Vídeo 1 

Na parte sonora, é possível ouvir uma trilha alegre, que combina com o cenário das 

borboletas voando com suas asas laranjas, com listras pretas e marcas brancas. Os dois 

dispositivos (óculos de RV e notebook) ofereceram “quase” o mesmo tipo de experiência 

sonora. A diferença é que a combinação dos óculos junto aos fones de ouvido, acabou 

chamando muito mais a atenção do que no notebook, ou seja, a imersão proporcionada pelos 

óculos ampliou os sentidos de percepção/atenção do usuário. 
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Vídeo 2 

A diferença, em comparação ao vídeo anterior, é que este possui voz em off 40 dos 

cientistas, que falam durante todo o vídeo. A música de fundo dá a sensação de calmaria, o que 

não atrapalha a fala dos pesquisadores. 

Como a linguagem do vídeo está no idioma inglês, houve algumas dificuldades no 

consumo: com o notebook é possível traduzir, do inglês para o português, as falas dos cientistas, 

mas a função acaba não sendo bem executada, como citado anteriormente. Já o celular 

intermediário, em conjunto com os óculos de RV, não apresenta tradução, prejudicando o 

público que não domina o idioma inglês. 

 

Vídeo 3 

A parte sonora deste vídeo é similar à do vídeo 1 (não possui voz em off) e oferece, ao 

mesmo tempo, duas sensações: suspense e tranquilidade. O suspense é propiciado pela música 

em si, o que combina com a narrativa do vídeo – mostra a vida de criaturas que não são vistas 

no dia-a-dia das pessoas. A tranquilidade está relacionada ao barulho da água caindo, e isso 

ajuda na imersão de todo o contexto, pois exerce uma função de colocar o usuário dentro do 

ambiente úmido, como o interior de uma caverna. É difícil identificar se o mesmo barulho é 

ambiente ou se foi colocado apenas para simular as gotas de água caindo na caverna. O uso nos 

dois dispositivos foi similar, mas, como citado anteriormente, toda a atenção que é dada ao 

utilizar os óculos, nos faz imergir e ampliar todos os sentidos do corpo; experiência que não é 

proporcionada com o notebook. 

 

3.7.3. Verbal 

Vídeo 1 

Este vídeo não possui a fala de pessoas, apenas textos inseridos na tela. Por estar inglês, 

é possível que haja dificuldade para um público que não conhece o idioma. Com isso, os dois 

dispositivos (notebook e óculos de RV) ofereceram o mesmo tipo de experiência. 

 

  

                                                
40 A voz off é um registro sonoro que faz parte da cena, mas que não aparece no enquadramento quando o 

público a escuta. 
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Vídeo 2 

O vídeo não conta com legenda, apenas falas dos pesquisadores. No entanto, utilizando-

se do notebook ou computador, existe a opção de colocar legenda no conteúdo, o que acaba 

não sendo tão interessante, pois possuem muitos erros de concordância. A tradução é feita por 

meio das ferramentas de configuração do YouTube, similares ao Google Tradutor. 

 

Vídeo 3 

Apesar do vídeo conter apenas uma das funções de jornalismo ambiental apresentadas 

por Bueno (2007), alguns recursos visuais (Figura 11), usados em determinados momentos do 

vídeo (Figura 12), acabaram facilitando a apreciação do material. Os textos “look up” (olhe 

para cima) e “turn around” (vire-se), em caracteres azuis, fazem o usuário não perder a atenção 

do principal a ser observado: os vermes luminosos na caverna. 
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Figura 14 - Captura de tela: look up 

Fonte: National Geographic 

 

Figura 15 - Captura de tela: turn around 

Fonte: National Geographic 

 

Seja por meio do uso dos óculos ou do notebook, o recurso acaba ajudando na 

exploração e direcionamento do usuário. Por conta disso, o conteúdo apresenta uma observação 

diferenciada, se comparado aos demais vídeos escolhidos, pois não exploram com criatividade 
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os sensores acelerômetro e giroscópio, citados por Newman (apud PALACIOS et al., 2015, 

p.22). 

 

3.8. Participação dos internautas a respeito dos vídeos em 360° 

Este objetivo específico foi definido para dar triangulação a metodologia de estudo de 

caso da pesquisa. Para sua aplicação e desenvolvimento, foram escolhidos, em cada um dos 

vídeos, três comentários de internautas. Os critérios para seleção foram: ter um número 

relevante de curtidas, conter informações a respeito da imersão e abordar assuntos que 

envolvam a temática ou a função ambiental. 

 

3.8.1. Participação no vídeo 1 

O vídeo obteve 156 mil visualizações, com 819 marcações de gostei e 69 de não gostei 

(acessado no dia 20 de setembro de 2019). Nas categorias de vídeo, o material foi classificado 

como entretenimento. 

O usuário “ZickZack” (Figura 13) elogia o vídeo, no entanto, relata que a CPU 41 do 

seu computador/notebook não suporta uma resolução superior a 1440p. Isso mostra uma 

dificuldade de consumo em eletrônicos com baixo nível de processamento. O comentário 

recebeu cinco marcações positivas, o que leva a crer que outros usuários também tiveram os 

mesmos problemas. 

 

Figura 16 - Comentário 1 

 
Fonte: YouTube 

 

Tradução feita pelo autor: “Vídeo muito bom, mas a minha CPU é ruim para mais de 

1440p xD”. 

 

                                                
41 Unidade Central de Processamento 
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Segundo a internauta Patricia Sanchez (Figura 14), o vídeo estava embaçado demais. 

Levando em conta este comentário: pode-se apresentar diversos problemas, um deles é assistir 

ao vídeo com uma baixa resolução, o que pode ter como causa o processamento do dispositivo 

ou a qualidade/velocidade da internet da usuária. O comentário teve 14 marcações positivas. 

 

Figura 17 - Comentário 2 

 

Fonte: YouTube 

Tradução feita pelo autor: “embaçado demais. Não conseguia nem entender as 

palavras”. 

O usuário Emperor Moth, conforme a Figura 15, faz um comentário eufórico, dizendo 

que o vídeo é incrível. 

 

Figura 18 - Comentário 3 

 

Fonte: YouTube 

Tradução feita pelo autor: “Primeiro, isso é incrível!” 

 

3.8.2. Participação no vídeo 2 

O vídeo possui 124.399 mil visualizações, com 1.000 marcações de gostei e 75 de não 

gostei (acessado no dia 20 de setembro de 2019). Nas categorias de vídeo, o material foi 

classificado como entretenimento. 

Neste comentário, a internauta Nia Whitt (Figura 16) faz uma observação sobre o 

objetivo do vídeo: mostrar para as pessoas como as árvores sequoias podem lidar com as 

mudanças climáticas do planeta. O comentário recebeu uma marcação positiva. 
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Figura 19 - Comentário 4 

       

Fonte: YouTube 

Tradução feita pelo autor: “Estranho como as pessoas estão dizendo o quão 

maravilhosas essas árvores são (o que é verdade), mas o vídeo está explicando como as 

mudanças climáticas podem matar todas elas”. 

 

Dominik No (Figura 17) comenta a respeito do uso do giroscópio, sensor presente no 

smartphone. Os emojis (carinhas) usados levam a crer que o usuário aprovou a consumo do 

vídeo no dispositivo móvel.  

 

Figura 20 - Comentário 5 

 

Fonte: YouTube 

Tradução feita pelo autor: “Acabei de perceber que, se eu mover meu telefone, a 

imagem também se move”. 

 

O internauta The Young Turds, conforme a Figura 18, faz um comentário positivo, 

relacionado às árvores, que teve 37 marcações positivas. 

 

Figura 21 - Comentário 6 

 
Fonte: YouTube 



65 
 

 

Tradução feita pelo autor: “Verdadeiramente, essas árvores são uma das mais belas 

criações de Deus. Amém!”. 

 

3.8.3. Participação no vídeo 3 

O vídeo possui 570 mil visualizações, com 4 mil marcações de gostei e 163 de não 

gostei (acessado no dia 20 de setembro de 2019). Nas categorias de vídeo, o material foi 

classificado como entretenimento. 

Conforme a Figura 19, o internauta elogia o vídeo em 360°. 

 

Figura 22 - Comentário 7 

 

Fonte: YouTube 

Tradução feita pelo autor: “Isso deve ser muito legal para as pessoas que entraram na 

caverna. Se no vídeo já parece ser incrível, imagina estar na caverna. Deve ser ainda mais legal. 

Ideia incrível com 360°”. 

 

O internauta, conforme a Figura 20, opina sobre o recurso de direcionamento do vídeo, 

e afirma que utilizou o mouse para direcionar a câmera para cima. Isso mostra que ele usou o 

computador ou notebook para assistir. A carinha feliz, no final da frase, apresenta resultados 

positivos no consumo. 

 

Figura 23 - Comentário 8 

 

Fonte: YouTube 
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Tradução feita pelo autor: “Quando dizia olhe para cima, fiquei tipo, Ok, esperando a 

câmera olhar para cima, mas lembrei-me de que alguns anúncios permitiam que você olhasse 

usando o mouse, então fiz isso, e funcionou :D”. 

 

Na Figura 21, o internauta elogia o vídeo, agradece a publicação da NatGeo e mostra 

ansiedade para a produção de mais conteúdos com o mesmo recurso. 

 

Figura 24 - Comentário 9 

 

Fonte: YouTube 

Tradução feita pelo autor: “Tão incrível. Obrigado por postar!! Ansioso para mais 

coisas legais como esta !!”. 

 

3.9. Triangulação 

Ao realizar o levantamento sobre a aceitação dos vídeos escolhidos na plataforma do 

YouTube, na playlist de vídeos em 360° do NatGeo, observa-se que as reportagens imersivas 

possuem muitas visualizações, todas com as marcações de gostei superiores às de não gostei. 

Isso leva a crer que, por mais que a tecnologia não seja tão explorada na plataforma, os vídeos 

em 360º, existentes no canal, geram resultados positivos ao público. 

Os comentários dos internautas ajudaram a identificar sensações semelhantes às que 

tivemos ao assistir aos vídeos, como a opinião de “ZickZack”, que elogiou o conteúdo, porém, 

relatou que a CPU do seu dispositivo não suporta uma resolução superior a 1440p. E isso 

mostra uma dificuldade semelhante a que tivemos ao assistir aos vídeos. Na resolução em 4k, 

o notebook escolhido para a pesquisa entrou em um processo de travamento. Já as resoluções 

com qualidade inferior, como a citada pelo usuário anteriormente (1140p), não apresentaram 

problemas no consumo. Outro caso parecido foi da internauta Patricia Sanchez, que também 

relatou problemas envolvendo a qualidade de imagem. O comentário da usuária teve 14 

marcações de gostei, e isso demonstra desaprovação de outros usuários a respeito da qualidade 

do conteúdo. 
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Houve, também, comentários a respeito das subcategorias e funções da temática 

ambiental. A exemplo disso: a usuária Nia Whitt fala sobre o objetivo do vídeo 2, que é explicar 

como as mudanças climáticas podem matar todas as árvores sequoias. Este objetivo está ligado 

a subcategoria de Mudanças Climáticas de Lima. et al. (2015). O internauta Bettle Droyd cita 

o recurso de direcionamento presente no vídeo 3, o qual foi observado por nós como um recurso 

interessante para auxiliar no acompanhamento da narrativa. Nos outros dois vídeos, o recurso 

não é utilizado. Isso sugere que o mecanismo é voltado para certos tipos de narrativa onde há 

muitas informações ocorrendo ao mesmo tempo, prejudicando, assim, o principal a ser assistido 

pelo usuário.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente monografia tratou de vídeos em 360º, assunto atual e de extrema relevância 

no contexto de narrativas jornalísticas imersivas que abordam novas maneiras de produzir, 

distribuir e consumir conteúdo informativo. Para que isso fosse possível, trouxemos para o 

estudo conceitos de interação, imersão, realidade virtual, jornalismo digital e jornalismo 

ambiental. 

Para responder ao problema de pesquisa: a partir da análise sobre as funções de 

jornalismo ambiental presentes no mesmo, da observação sistemática para a criação de 

categorias específicas e do levantamento sobre a participação dos internautas a respeito dos 

vídeos em 360° do National Geographic, foi possível identificar que cada um dos três vídeos 

pode proporcionar diferentes tipos de imersão ao usuário, seja por meio da sua narrativa, ou 

elementos imagéticos, sonoros e verbais. 

Das nove subcategorias da temática ambiental definidas por Lima et al. (2015), apenas 

a Biodiversidade esteve presente em todos os vídeos. Em outros casos, o vídeo 1 se enquadra 

na Degradação e poluição, e o vídeo 2 com as Mudanças de Temperatura.  Já as funções de 

jornalismo ambiental, apresentadas por Bueno (2007), encontramos apenas a função 

informativa nos vídeos 1 e 2. Nesse contexto, reconhecemos que é preciso mais argumentação 

e contextualização para explorar funções que têm como objetivo abordar temas jornalísticos 

ambientais. Assim, entende-se que os vídeos contêm mais performance do que um conteúdo 

jornalístico ambiental, pois apresentam recursos imersivos que mais impressionam do que 

informam o internauta. 

Após observar de forma sistemática aos vídeos, nota-se que a National Geographic 

publica conteúdos apropriados e voltados para as narrativas imersivas. No aspecto imagético: 

usam objetos ou situações que podem impressionar o público, como milhares de borboletas 

sobrevoando uma floresta, pessoas escalando árvores gigantes e vermes luminosos escondidos 

nas cavernas. No aspecto verbal: é necessário mais investimento, visto que vídeos não possuem 

legenda própria e dependem do tradutor da plataforma do YouTube, que apresenta tradução 

com erros gramaticais que podem distanciar a atenção do usuário a narrativa. No aspecto 

sonoro: por mais que a trilha não faça parte do ambiente filmado, elas se identificam com a 

situação apresentada e agregam ainda mais valor à imersão.  

A respeito do ponto de vista mercadológico, chegamos à conclusão de que a Black Dot 

Films RV, parceira da National Geographic, atua em um nicho específico para a produção de 
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vídeos em 360°. E isso algo recente no campo de vista jornalístico, já que é um formato, 

diferenciado, que demanda grande investimento para a produção. 

Os comentários dos internautas, em cada um dos vídeos analisados, apresentaram os 

mesmos elementos que conceitualizamos, como as categorias da temática ambiental, o recurso 

de direcionamento feito para indicar o principal a ser observado no cenário e os problemas na 

qualidade da imagem. Isso tudo agregou ainda mais valor a pesquisa. 

Em relação ao consumo dos vídeos com o notebook e com os óculos de RV: mesmo 

sem a opção de tradução verbal e uma resolução inferior ao computador, a imersão que os 

óculos oferecem, como a visão em 3D, é superior ao notebook, já que se apropria de uma alta 

tecnologia para convencer o usuário de que ele se encontra em outra realidade, como explica 

Pimentel (apud RODRIGUES e PORTO, 2013). Mas essa realidade só vai ser encontrada se o 

usuário apresentar 100%, ou quase, de atenção ao assistir aos vídeos. Essa atenção é citada por 

Longhi (2017) como a força da narrativa, resultado da imersão na história, formando dois eixos 

principais: o do conteúdo (o que se diz) e o da forma (como se diz). 

As narrativas imersivas transformam a forma de consumir matérias jornalísticas, que, 

conforme De la Peña (2015), fazem as pessoas ficarem tão focadas na história que acabam 

tendo a sensação de estar em outro mundo. No entanto, um dos elementos que prejudicam a 

imersão “completa” dos vídeos, com o uso do VR Box, é o aparecimento dos “cantos” da tela, 

identificado por Longhi (2017) como algo que impede uma imediata sensação de estar dentro 

da cena. A presença do tripé da câmera e a qualidade de imagem dos vídeos são outros 

problemas observados que podem afetar a visualização do conteúdo. 

Tori e Kirner (2006) apontam que a necessidade do uso de aparatos tecnológicos para 

a interação do usuário, com o ambiente virtual, apresenta certas restrições relacionadas tanto 

aos aspectos econômicos e tecnológicos, quanto pelo desconforto, como enjoos e tonturas. 

Assim, entende-se que é preciso investir economicamente em um dispositivo de RV, para um 

melhor desempenho imersivo, o que acaba não sendo barato para o público que deseja 

conhecer, pela primeira vez, a tecnologia. Por exemplo: o Oculus Rift S (dispositivo de RV) 

custa US$ 399 em seu site oficial (em torno de R$ 1.625, conforme cotação de meados de 

dezembro). Um valor muito alto, se comparado ao VR Box, que pode ser comprado entre R$ 

20 e R$ 50 em lojas online. Dessa forma, deve ser pensado que, para utilizar narrativas em 

360°, o público leitor vai passar a ser usuário. 

Em síntese, os vídeos em 360° da NatGeo não se aprofundaram nas funções de 

jornalismo ambiental, mas obtiveram sucesso em seus aspectos relacionados à imersão. Com 

isso, há muito a ser pensado e explorado sobre experiências imersivas no jornalismo. Em 
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especial, o tema ambiental, cujas pautas podem alertar o público sobre ações que afetam o 

planeta. Neste sentido, a função política, citada por Bueno (2007), incentiva a mobilização dos 

cidadãos a favor das causas ambientais e exerce papel investigativo para denunciar empresas 

que causam prejuízos ao meio ambiente. A exemplo disso, o desmatamento na floresta 

amazônica e o vazamento de óleo no litoral do Brasil, duas das principais pautas ambientais 

deste ano (2019). 
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APÊNDICE 1 

 

Fotos dos óculos VR Box 

 

 

Fotógrafa: Laura Fabrício. Edição: Beatriz Bessow 

 
Fotógrafa: Laura Fabrício. Edição: Beatriz Bessow 
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ANEXO 1 

 

Fichas técnicas com as funções e os responsáveis de cada vídeo em 360° 

 

Vídeo 1 - 3D Monarch Butterflies in 360° 

Produtores executivos: Max Salomon e Malvina Martin 

Produzido por Black Dot Films VR para National Geographic Partners 

Imagem estereoscópica: Phil Captain 3D McNally 

Montagem 3D: Andrew Delpit, Thanh Giang, Chris McClanahan 

Design de som e mixagem: Pete Penebre 

Cores 3D e efeitos visuais adicionais: Max Salomon 

Produtores: Max Salomon e Danfung Dennis 

Câmera 3D: Casey Brown, Richard Kickbush 

 

Vídeo 2 - 360° Giant Sequoias on a Changing Planet – Part 2 

Produzido e dirigido por: Max Salomon 

Apresentando: Wendy Baxter e Anthony Ambrose 

Diretor de Fotografia: Erik Rochner 

Produtor associado: Natalie Jaime 

Assistente de Produção: Erika Bergman 

Rigger: Curt Westergard 

Editores: Barbara Ballow, Max Salomon e Bilal Qureshi 

Supervisor de Pós-Produção: Refah Mahmound 
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Fotografia adicional: Wendy Baxter e Anthony Ambrose 

Mixer: Ryan White 

Gerente de produção: Hilary Burke 

Produtor executivo de NGP: Matt Zymet 

Produtores executivos: Max Salomon e Malvina Martin 

Produzido por Black Dot Filmes VR para National Geographic Partners 

 

Vídeo 3 - Glow Worm Caves of New Zealand in 360° 

Produtores executivos: Max Salomon e Malvina Martin 

Produzido por Black Dot Films VR para National Geographic Partners 

Diretor de Fotografia: Erik Rochner 

Montagem: Refah Mahmound 

Design e mixagem de som: Ryan White 

VFX adicional: Max Salomon 

Produtores: Erik Rochner e Max Salomon 
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